
  
 OBRADOIRO (de 0 a 6 anos)

Orella Pendella,
con Bea Campos e Davide González, de Migallas Teatro 

Sábado 5 de novembro/ ás 12.30 h/ na Casa da Luz

Sesión de narración oral para aprendermos e xogarmos 
cos ditos infantís de sempre e con cancións tradicionais 
acompañadas de música en directo. 

 
 OBRADOIRO (de 0 a 3 anos)

Contos para bebés, con Pavís Pavós 

Xoves 10 de novembro/ de 17 a 18h/ na Casa da Luz

Contos, cantos e arrolos para bebés e as súas familias. 
Pensados para que xoguedes despois na casa.

       
 OBRADOIRO (de 0 a 3 anos)

Prende no Colo, 
con Luís Prego e Samuel Soto

Sábado 22 de outubro /de 12  a 13 h/ na Casa da Luz

Cantigas, cantos de berce, xogos de dedos, recitados e 
outras pezas cheas  ritmo e melodía a partir de temas 
tradicionais galegos. Para que cantedes despois na casa.

       
 OBRADOIRO (de 0 a 3 anos)

Prende no Colo, 
con Luís Prego e Samuel Soto

Xoves 24 de novembro/ de 18 a 19 h/ na Casa da Luz

Cantigas, cantos de berce, xogos de dedos, recitados e 
outras pezas cheas de ritmo e melodía a partir de temas 
tradicionais galegos. Para que cantedes despois na casa.

Cómpre inscrición:
Enviando o formulario ao 

Servizo de Normalización Lingüística 
do Concello de Pontevedra

normalizacionlinguistica@
pontevedra.eu
 986 863 157

PRAZAS
Máximo 25 familias,

1 ou 2 adultos
 por menor

Levade unha 
mantiña ou esteira 

para sentardes no chan

Todas as actividades 
son de balde!

       
 OBRADOIRO (só para adultos)

Axúdame a expresarme! 
Materiais e actividades Montessori para o 
desenvolvemento da expresión oral, con Rachachán

Xoves 17 de novembro/ de 18.30 a 19.30 h/ na Casa da Luz

Obradoiro de achegamento á metodoloxía Montessori 
para que as familias traballedes o desenvolvemento da 
linguaxe das vosas fillas e dos vosos fillos.

 
 RUTA URBANA FAMILIAR (de 0 a 6 anos)

Percorre a cidade e atopa a lingua,
con Roberto Rivas 

Xoves 27 de outubro/ de 17 a 18.30 h/ saída desde a praza da Peregrina

Vide descubrir a lingua que atesoura Pontevedra
en familia, con explicacións e xogos polas rúas e prazas. 

Actividade con inscrición, aberta tamén ás familias doutros concellos 
inscritas no programa. A actividade adiarase se chove.

  
 OBRADOIRO (de 0 a 6 anos)

Orella Pendella,
con Bea Campos e Davide González, de Migallas Teatro 

Sábado 5 de novembro/ ás 11.30 h/ na Casa da Luz

Sesión de narración oral para aprendermos e xogarmos 
cos ditos infantís de sempre e con cancións tradicionais  
de música en directo. 
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