


Apego é un programa creado para fomentar e mellorar a transmisión do galego 
como lingua inicial na familia pero tamén como lingua de socialización. Como as 
familias que se suman ao Apego, queremos que as nosas nenas e os nosos nenos 
medren descubrindo a vida a través da nosa lingua; de maneira natural e sen 
complexos. Sabemos que na cidade non sempre é doado atopar o galego nos espazos 
comúns, por iso artellamos esta festa; para que o 27 de maio sexa unha xornada 
para coñecer outras familias do Apego e xuntas gozar, bailar, cantar, aprender, 
imaxinar... Queremos crear un punto de encontro arredor da lingua. O programa 
propón actividades con música, contos e xogos e escollemos como espazo a Illa do 
Covo: entre a auga do Lérez, a sombra das árbores, pradeiras que convidan ao 
descanso e á conversa e esculturas que estimulan a imaxinación. 
A illa está a un paso da cidade e se vides de fóra hai aparcadoiros de balde. Traede 
o xantar, a merenda e todo o que precisedes para un día perfecto.
Vémonos?



Illa do Covo
Crearanse varios espazos diferenciados e debi-
damente sinalados para os diferentes tipos de 

actividades que terán lugar ao longo da xornada.  

Apego é un programa creado para fomentar e mellorar a transmisión do galego 
como lingua inicial na familia pero tamén como lingua de socialización. Como as 
familias que se suman ao Apego, queremos que as nosas nenas e os nosos nenos 
medren descubrindo a vida a través da nosa lingua; de maneira natural e sen 
complexos. Sabemos que na cidade non sempre é doado atopar o galego nos espazos 
comúns, por iso artellamos esta festa; para que o 27 de maio sexa unha xornada 
para coñecer outras familias do Apego e xuntas gozar, bailar, cantar, aprender, 
imaxinar... Queremos crear un punto de encontro arredor da lingua. O programa 
propón actividades con música, contos e xogos e escollemos como espazo a Illa do 
Covo: entre a auga do Lérez, a sombra das árbores, pradeiras que convidan ao 
descanso e á conversa e esculturas que estimulan a imaxinación. 
A illa está a un paso da cidade e se vides de fóra hai aparcadoiros de balde. Traede 
o xantar, a merenda e todo o que precisedes para un día perfecto.
Vémonos?

Apego, porque a lingua galega é o noso tesouro.
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Zona
obradoiros 

“Percubebés”- Marcelo Dobode e Bea Martínez  
(3 pases)
Das cabeciñas de Marcelo Dobode e Bea Martínez, e das súas experiencias no mundo da educación musical dirixida á infancia, nace este obradoi-
ro-espectáculo no que miúdas e miúdos e maiores aprenden, gozan e descobren o mundo das percusións e da arpa neste fermosísimo proxecto.

O proxecto busca alimentar e desenvolver o ritmo que todas e todos levamos dentro é fundamental para medrar a nosa capacidade neuronal, 
axudando á psicomotricidade e coordinación. Isto axudaranos ao longo das nosas vidas, ademais de servirnos como inicio a calquera outra faceta 
artística, musical ou escénica. Axuda a liberar tensións, alimenta a concentración dos máis pequenos e adultos, e desenvolve a capacidade auditi-
va e creativa, o sentido do tempo e os refl exos, ademais de adentrarnos na nosa cultura musical. E por que non comezar desde idade temperá?



Zona
obradoiros 

“Alfombra máxica”- Babal� a (3 pases)
A alfombra máxica é un prelibro onde a artista plástica convida aos máis pequenos a mergullarse nunha viaxe sensorial.
 
Un lugar de libre experimentación, unha alfombra táctil, sonora e olfactiva. Xuntos descobren o pracer de apalpar, manipular, 
escoitar, ver... Unha invitación a xogar, explorar, experimentar con todo o corpo.

Xogos, música e outras sorpresas viaxarán cos máis pequenos e  cos seus acompañantes adultos por un mundo  de emocións e 
sensacións.

SOBRE O ESPECTÁCULO



Zona
obradoiros 

“Nanocontos ”- Raquel Queiz ás

Para os nosos amigos os animais cada día é unha nova aventura chea de cousas que aprender mentres xogan coas cores, as formas e a música. 
Porque cando se é tan pequeno até as cousas máis sinxelas se converten en todo un reto.
Reinventan o mundo cunha mirada que o ve todo por primeira vez, abráiandose a cada paso mentres aprenden novos nomes para os obxectos que 
acaban de descubrir.
Un espectáculo que estimula as habilidades de percepción espacial e psicomotricidade dos bebés a través de pequenas historias adaptadas para 
captar o seu interese e cunha duración apropiada á súa capacidade de atención.

Narración
oral



“A bolboreta Ros etta” - Fedellas

As Fedellas (Purpurina e Brillantina) son unhas rapazas que veñen do Mundo dos Contos e ás que lles apaixona contar as historias que acontecen 
no seu país. Nos seus espectáculos, todo o mundo se ve involucrado e as tolemias non paran de sucederse.
Desta volta presentarán en Pontevedra o conto “A bolboreta Rosetta”, a historia dunha bolboretiña que quería ter as ás cheas de cores coma todas 
as súas amigas. Vinde descubrir o que lle acontece a esta habitante do Mundo dos Contos durante a súa andaina na procura da cor...

Narración
oral



Narración
oral

“� rando do fío” -  Fátima Villamel 
(contos  signados )
TIRANDO DO FÍO é unha invitación a xogar coas letras e as palabras, a namorarse e romper corazóns, a soñar, a descubrir as 
historias que están nos beizos, no ar, nos libros, a viaxar a lugares remotos, a divertirse, a xogar...

Un espectáculo de narración oral que convida ao público miúdo a aloumiñarse, a adiviñar, a escoitar sons e a cantar, a xogar, a 
confi ar... pero tamén a tirar dos fíos das historias que se enredan nas nosas orellas e mans.

Atréveste a tirar do fío?

Narración
oral



“Té, chocolate, café” - Golfi ños 
O seu prim
Té, chocolate, café é o nome que dá título ao primeiro traballo discográfi co do grupo GOLFIÑOS.
Un espectáculo fresco, unha fermosa proposta para xogar con cantigas, brincadeiras e aloumiños a través das cantiguiñas que aparecen 
neste libro cd cheo de maxia. 
Trátase dunha actividade onde os máis pequenos da casa gozarán dunha viaxe sensorial a través de palabras, arrolos, música, poesía e 
teatro…. Unha actividade agarimosa e moi divertida para vivir en familia.

Música



Música

“Gat� o”- Magín Blanco
A crianza gatea para explorar e coñecer o mundo que os rodea.
Gatuxo é un espectáculo onde se fusionan as artes, a música, as cantigas, o teatro, os contos, o clown, a manipulación de obxectos ou o cla-
qué, todo interpretado en directo por tres músicos a dúas voces e unha actriz, dirixido a crianzas e ós seus familiares acompañantes.
Gatuxo é unha metáfora do crecemento da crianza e do descubrimento do mundo dende unha perspectiva artística: o Gatuxo é arquitecto 
dunha caixa, é músico na cociña, é pintor de garabatos, é bailarín de claqué, é cantante, é monicrequeiro cos obxectos cos que brinca, e por 
suposto é o narrador da súa propia historia.
Gatuxo vai dirixido a dous públicos moi diferenciados, aínda que acudirán xuntos ao espectáculo: as crianzas, ás que vai dirixida a parte máis 
sensorial e orgánica do espectáculo, e os seus pais/nais, que recoñecerán a evolución de Gatuxo na dos seus propios fi llos.
Gatuxo é a semente da arte mesma

Música



Espaz o de xogo libre
Esta nova proposta quere ofrecer ás nenas e nenos un espazo de 
xogo diferente, permitíndolles desenvolver as súas capacidades ima-
xinativas, sociais e psicomotoras á vez que se divirten xogando.

Este espazo conta con numerosos xogos de construción para todas 
as idades. Con eles poden dende crear casiñas ata elaborar as máis 
fascinantes e xigantescas estruturas empregando sinxelas peciñas de 
madeira. Deste xeito, as nenas e os nenos divírtense á vez que traba-
llan o desenvolvemento motor, cognitivo e social.

Ata as máis cativas e os máis cativos desenvolven a súa psicomo-
tricidade por medio de xogos tradicionais elaborados con materiais 
ecolóxicos cheos de texturas e cores fascinantes.
Os xogos que se reúnen neste espazo permiten tanto o xogo autóno-
mo como a participación e o goce de toda a familia, propiciando unha 
xornada máxica tamén para os grandes.
Ademais, o espazo dispón tamén da “Casa dos contos”, unha biblio-
teca infantil composta de libros das editoriais Kalandraka, Oqo, Ga-
laxia e Embora para regalar historias ás nenas e nenos de todas as 
idades, que despois poden poñer en práctica na titiriteca.

Xogos 



Xogos 

Xandobela
Máis de 20 xogos artesanais de precisión, de lanzamento, de
habilidade, de enxeño, de cooperación..

A Ludoteca Itinerante ‘detroulaentroula’ componse dunha colección de 
xogos para todas as idades elaborados artesanalmente e inspirados en 
xogos tradicionais de épocas e lugares diversos que sempre está lista 
para ir a onde for chamada e haxa ganas de xogar e de pasalo
ben.

En Xandobela, que signifi ca xogar en barallete, cremos que o xogo é 
unha actividade esencial para o desenvolvemento das persoas e é unha 
valiosa ferramenta para dar lugar a unha sociedade mellor, promove a 
comunicación entre as persoas, permite afondar nas relacións
entre os individuos, potenciando a creatividade e o talento, estimula do 
a posibilidade de ver as cousas de xeitos diferentes, favorecendo mentes 
abertas, alimentando a capacidade de transformar os conceptos e imaxi-
nar perspectivas novas.

A idea da ludoteca itinerante é crear un espazo de ocio alternativo, onde 
poder gozar do xogo en familia á vez que desenvolvemos as nosas habi-
lidades e destrezas manuais, cognitivas e a capacidade imaxinativa.
Dispón dun catálogo de xogos de gran formato de precisión, de lan-
zamento, de habilidade, de enxeño, de cooperación.. algúns son os de 
toda a vida e outros que reinventamos a partir de materiais de refugallo. 
Xogos simples e artesanais sen necesidade de pilas, plásticos ou luces 
de neón...

Xogos 



con Inacio Vilariño
Inacio Vilariño é un coñecido e recoñecido narrador, actor e titiriteiro.
Comezou a traballar coa compañía Viravolta Títeres en 1993, participan-
do en todos os sus espectáculos como construtor e manipulador de ma-
rionetas ata o ano 2005, momento en que funda en Lisboa a compañía 
Fantoches Baj e participa como actor coa compañía portuguesa Teatro 
Caracol no espectáculo Os gnomos de Gnu e como escenógrafo e actor 
para o Teatro do Elefante coa obra a Nau Catarineta. 

Para esta ocasión Inacio fará unha visita guiada e teatralizada arredor da 
Illa do Covo na que porá en valor a gran riqueza artística e natural do 
espazo, sempre transmitindo a importancia da lingua, da transmisión oral 
e dos valores que transmiten o apego.

Xogos Roteiro 
guiado



Roteiro 
guiado

Apego é unha aventura 
conxunta de amor, arraigo, 
lingua, orgullo e identidade.


