setembro

outubro

novembro

decembro

Programación infantil con
Ames21

Brincadeiras miúdas
Cé Orquestra Pantasma

Mércores 1, ás 18:00 h
Xardín do Pazo da Peregrina de Bertamiráns
Xoves 2, ás 18:00 h
Parque dos Piñeiros do Milladoiro
Música, xogos tradicionais e obradoiros de creación
libre de xoguetes con materiais naturais. Actividades
para descubrir que a natureza é un espazo único e
indispensable para xogar e que a nosa imaxinación
é o mellor xoguete.
A partir de 2 anos. De balde.
- un correo a normalizacion@concellodeames.gal.
+INFO: SNL
1 de setembro Pazo da Peregrina, Bertamiráns 2 de setembro Parque dos
Piñeiros, O Milladoiro (a carón da piscina municipal descuberta) 18:00 - 20:00 h
Xogar, bailar, cantar, contar e crear ao aire libre con Cé Orquestra Pantasma

*

QUE É?

PARA QUEN?

Música, xogos tradicionais e
obradoiros de creación libre de
xoguetes con materiais naturais.
Unha chea de actividades
coas que descubriremos que a
natureza é un espazo único e
indispensable para xogar e
que pode converterse na
mellor feira xogueteira.

Familias con nenas e
nenos a partir de 2 anos.

*

COMO FAGO A INSCRICIÓN?

É imprescindible a
inscrición previa.
Prazas limitadas.

Do 23 ao 30 de agosto
Enviando un correo a
normalizacion@concellodeames.gal
cos seguintes datos:
Día(s) que se vai asistir
(pódese participar nas dúas sesións)
e apelidos das persoas asistentes
das crianzas
tTeléfono de contacto
t

tNome
tIdade

www.concellodeames.gal

normalización lingüística

Presentación da Ruta Apego
de Lens
Xoves 16, ás 17:00 h
Ruta Apego de Lens (saída en bus do Pazo
da Peregrina de Bertamiráns)

Percorrido guiado e actividades ambientais. O
camiño do Apego é un tramo autoguiado da ruta
das Ribeiras do Tambre, situado na parroquia de
Lens, con elementos informativos, de xogo e de
descanso accesibles ás crianzas e que estimulan
o coñecemento e o amor polo noso patrimonio
ambiental, cultural e lingüístico.
Público familiar. De balde
INSCRICIÓN PREVIA do 8 ao 15 de setembro enviando
un correo a normalizacion@concellodeames.gal
+INFO:SNL

Semente, o home que
plantaba árbores
Eme2 Teatro

Venres 17, ás 18:00 h
Casa da Cultura de Bertamiráns
Inspirada en acontecementos reais, Semente é
unha historia sobre o poder do ser humano para
cambiar o mundo que o rodea.
Público familiar. Entradas: @billeteira. +INFO: CULTURA

O Camiño de Santiago
Educateatro

Venres 24, ás 18:00 h
Casa da Cultura do Milladoiro
Teatro musical no que coñeceremos a Santiago
e a Mariña, dous irmáns que aprenderán a xogar
xuntos nun percorrido polas historias e cancións
máis coñecidas de Educateatro.
Público familiar. Entradas: @billeteira. +INFO:
CULTURA

O libro da Selva, o musical
Teatro Avento

Venres 1, ás 18:00 h
Casa da Cultura do Milladoiro
Adaptación con música e baile da obra de
Rudyard Kipling que nos conta a historia do
neno abandonado na selva. Unha función para
traballar valores como a amizade, o sentido da
comunidade e a tolerancia.
Público familiar. Entradas: @billeteira
+INFO: CULTURA

Orella Pendella
Migallas Teatro

Venres 8, ás 18:00 h
Casa da Cultura do Milladoiro
Obradoiro con música en directo para aprender
xogos, contos, recitados e cancións, a partir do
traballo recollido en www.orellapendella.gal.
De 0 a 6 anos. De balde. INSCRICIÓN PREVIA do 30
de setembro ao 7 de outubro enviando un correo a
normalizacion@concellodeames.gal
+INFO:SNL

Festival de maxia

Venres 22, sábado 23 e domingo 24, ás
17:00 h
Casas da Cultura do Milladoiro e de
Bertamiráns
Tres días cheos de maxia para todos os públicos
con obradoiros, espectáculos e galas máxicas
(elaborarase un programa específico).
Público familiar. ENTRADAS: @Billeteira. +INFO: Cultura

Nano canta croac
Raquel Queizás

Mércores 27, ás 18:00 h
Pazo da Peregrina de Bertamiráns
Conto musical pensado para que as crianzas
aprendan a entender e expresar as emocións.
De 0 a 4 anos. De balde
INSCRICIÓN PREVIA do 19 ao 26 de outubro enviando un
correo a normalizacion@concellodeames.gal. +INFO: SNL

Medo me dá!

Celso Fernandez Sanmartín
Venres 5, ás 18:00 h
Casa da Cultura de Bertamiráns
Contos e lendas da tradición oral que percorrerán
os medos infantís máis recorrentes, acompañados
de pequenos remedios simbólicos, como cantar
ou asubiar, para esconxurarmos eses e outros
temores.
A partir de 3 anos. De balde
INSCRICIÓN PREVIA do 28 de outubro ao 4 de novembro
enviando un correo a normalizacion@concellodeames.gal.
+INFO: SNL

Galego, vida e ciencia

Ángel Carracedo (catedrático en
Medicina Legal, experto en xenética
e divulgador científico)
Xoves 11, ás 20:00 h
Casa da Cultura de Bertamiráns
Encontro con Angel Carracedo no que, entre
outras cousas, saberemos máis do papel da
lingua na vida ou na ciencia.
Público familiar. De balde
INSCRICIÓN PREVIA do 3 ao 10 de novembro enviando
un correo a normalizacion@concellodeames.gal.
+INFO: SNL

Cinema miúdo
Venres 12, sábado 13 e domingo 14
Casas da Cultura de Bertarmiráns e do
Milladoiro
Festival internacional de cine infantil e familiar para
promover o gusto polo cinema entre as crianzas
(elaborarase un programa específico).
Público familiar. Entradas: @billeteira. +INFO: CULTURA

Linguaxe e evolución do 'eu'

Xurxo Mariño (biólogo, experto en
neurociencia e divulgador científico)
Xoves 18, ás 20:00 h
Casa da Cultura do Milladoiro
A linguaxe é a principal característica da natureza
humana. Permite a elaboración e a transmisión de
pensamentos complexos e é a ferramenta da
creatividade e das viaxes mentais a través do
tempo. Ademais, é necesaria para a emerxencia da
propia identidade individual: sen linguaxe a mente
autoconsciente ten dificultades para se manifestar.
Público adulto. De balde
INSCRICIÓN PREVIA do 10 ao 17 de novembro enviando un
correo a normalizacion@concellodeames.gal. +INFO:SNL

Casa, casiña, casona
Marta Ortiz

Mércores 24, ás 18:00 h
Pazo da Peregrina de Bertamiráns
Imos visitar casas grandes, diminutas, casas que
caben na man, casas-zapato, casas de fío,
casas-maleta que viaxan polo mundo...
Espectáculo baseado no asombro e na transmisión do amor a través da palabra, dos primeiros
cantos, xogos, cancións de dedos, trabalinguas,
arrolos, poemas… os cimentos da casa que
construiremos ao longo da vida, chea de ventás
e de portas para descubrirmos o mundo
orgullosos de quen somos.
0-6 anos. De balde
INSCRICIÓN PREVIA do 16 ao 23 de novembro enviando un
correo a normalizacion@concellodeames.gal. +INFO: SNL

Ramona Órbita
Pakolas

Venres 10, ás 18:00 h
Casa da Cultura do Milladoiro
Concerto cheo de humor no que coñeceremos as
aventuras de Ramona Órbita e a súa máquina do
tempo e co que aprenderemos, cantaremos e
gozaremos a ritmo roqueiro.
Público familiar. De balde
INSCRICIÓN PREVIA do 2 ao 9 de decembro enviando un
correo a normalizacion@concellodeames.gal. +INFO:SNL

Visita do Apalpador
Anxo Moure

Venres 17, a partir das 17:00 h
Patio do Pazo da Peregrina de Bertamiráns
O Apalpador volve a Ames cargado de contos e
cantos e cun agasallo máxico para todas as
crianzas que o veñan ver. Tamén recollerá as
cartas que as nenas e os nenos lle queiran deixar.
Público familiar. De balde
INSCRICIÓN PREVIA do 9 ao 16 de decembro enviando un
correo a normalizacion@concellodeames.gal. +INFO:SNL

Unha aventura conxunta
de amor, arraigo, lingua...

Coñece máis sobre o programa Apego
na web www.apego.gal
ou na páxina de facebook Apego

Se estades a agardar un bebé..., parabéns!
podedes achegarvos polo Servizo de Normalización Lingüística do
Concello de Ames para coñecerdes o proxecto Apego e recibirdes os agasallos de benvida! :-)

, tamén podedes dirixirvos ao Servizo
de Normalización Lingüística para inscribirvos no programa Apego e así recibirdes
información sobre obxectivos, actividades e recursos.

+info:

Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Ames

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES
Concello de Ames Praza do Concello 2 | T: 981 883 002
Cultura Casa da Cultura do Milladoiro
T: 981 535 940 | cultura@concellodeames.gal

Servizo de Normalización Lingüística (SNL)
normalizacion@concellodeames.gal | T: 662 377 215

@Billeteira abilleteira@concellodeames.gal

