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Xogamos?



 

Obradoiros  Contacontos  Teatro  Música  e mais...
+Info: www.apego.gal | apego.santiagodecompostela.gal

 

CHEGA O ENTROIDO!

 

Monstros, pallasos, peliqueiras, astronautas, heroínas con capa, 
xenerais, médicas, magos, choqueiras, piratas... É tempo de volver á 
infancia e xogarmos a ser outros.

Se ben a rapazada gusta de se 
disfrazar o ano todo, o Entroido 
quítanos a máscara ás adultas e 
lévanos a unha festa rachada 
continua!

Preparar o disfrace e acudir ao 
desfile, á festa do cole, á casa 
da veciña... facer filloas, orellas, 
flores, comer un bo cocido... 
achegarnos a escoitar as coplas 
dos Xenerais da Ulla, inventar 
as nosas propias coplas e, coma 
eles, botarnos vivas, poñer 
loito, queimar o meco... Cantas 
cousas pode ser o Entroido!

Queredes coñecer un pouco 
máis sobre esta tradición? 

Propoñémosvos un plan 
tranquilo para antes da 
troula: unha visita en familia 
á exposición sobre o Entroido 
no Museo do Pobo Galego! 
As máscaras e os traxes de 
cores non van deixar indiferentes 
ás miúdas.

Xogos populares
Sábado 20 de xaneiro e 17 de febreiro ás 12 h
Praza Roxa

Ruta interpretativa polo 
parque de Belvís
Sábado 20 de xaneiro ás 11.30 h
CIAC (Centro de Interpretación Ambiental)

Os parques da nosa cidade teñen moitos usos. 
Coñeceremos un pouco máis a fondo o céntrico e 
orixinal parque de Belvís, a súa fauna e �ora, a súa 
historia, os seus aproveitamentos e todo o que lle 
achega á nosa cidade.
+ 10 anos

Inscrición a través do correo electrónico                         
ciac@santiagodecompostela.gal ou ben por                    
teléfono 981543145

A frauta máxica no maxín
Os Monicreques de Kukas e Zoar Ensemble

Sábado 20 de xaneiro ás 18.30 h
CSC do Romaño

Partindo da versión para instrumentos de vento da 
ópera de Mozart, en clave de humor, créase un 
retablo con monicreques de fío e música en directo 
para representar as escenas principais da ópera, cun 
personaxe real que lembra un Mozart actual como 
narrador da historia e introdutor do proceso de 
creación musical.
+ 6 anos

Entrada libre ata completar a capacidade da sala

Contos con ritmo
Cris de Caldas
Mércores 24 de xaneiro ás 17.30 h
CSC do Ensanche

Neste obradoiro de animación á lectura para nais e 
pais coñeceremos materiais e aprenderemos  como 
achegar os contos aos nenos e nenas. 

Se convosco asisten os cativos seguro que han 
gozar tamén das historias e da música que as vai 
acompañar.
Nais e pais

20 prazas (adult@s). Inscrición  do 15 ao 20 de xaneiro por 
correo electrónico: dlg@santiagodecompsotela.gal

As que máis molan!!!
María Fumaça

Sábado 27 de xaneiro ás 18.30 h
Auditorio de Galicia

A familia María Fumaça, contaxiando alegría, 
celebra cinco anos de travesía reunindo un feixe 
de éxitos e dúas novas cancións para incorporar 
ás favoritas do público.
Entradas (4 €, bono 12 €/4). Despacho de billetes do Teatro 
Principal ou entradas.abanca.com

Obradoiro de elaboración     
de xabóns
Sábado 27 de xaneiro de 11.30 a 13 h
CIAC (Centro de Interpretación Ambiental)

Neste obradoiro aprenderemos a elaborar xabón  
para uso doméstico (con aceite usado, para reciclar 
o aceite que nos sobre de fritir) e xabón de 
cosmética para usar na nosa pel (libre de químicos e 
con produtos naturais, respectuoso co noso corpo e 
co medio).
A actividade está dirixida a todos os públicos. Inscrición a 
través do correo electrónico ciac@santiagodecompostela.gal 
ou ben por teléfono 981543145

Nanocontos II
Raquel Queizás
Mércores 7 de febreiro ás 17.30 h
CSC do Ensanche

Pequenas historias que captan a atención dos bebés 
e estimulan a súa percepción.
0 a 3 anos

Inscrición entre o 27 e o 30 de xaneiro por correo electrónico 
a dlg@santiagodecompostela.gal (25 prazas)

Obradoiro de máscaras
Sábado 10 de febreiro ás 16.30 h
LSC Verdía 

Obradoiro creativo no que as crianzas poderán 
elaborar máscaras únicas e orixinais.
4 a 10 anos

De balde. Prazas limitadas. Inscrición ata o día anterior en 
mposeo@santiagodecompostela.gal

Concerto singular
Banda Municipal de Música e Píscore
Domingo 11 de febreiro ás 12.30 h
Teatro Principal

Que acontece cando se convocan catro grandes 
solistas para un único concerto? Xorde un gran 
con�ito: 16 baquetas e unha soa marimba.

Píscore achéganos a mellor música e moito humor 
para un concerto singular nunha proposta que 
encadra na liña dos grandes espectáculos que 
mesturan o virtuosismo musical coa comedia 
xestual, o clown e a participación do público.
Entrada de balde ata completar a capacidade da sala

Consumo responsable,       
buscando alternativas
Martes 20 de febreiro ás 16.30 h
CIAC e mercado Lusco Fusco (Parque de Belvís)

Obradoiro para re�exionar e coñecer alternativas de 
consumo responsable e produtos de proximidade 
e/ou ecolóxicos achegándonos ao mercado Lusco e 
Fusco para coñecer de primeira man esta iniciativa.
+ 10 anos

Inscrición a través do correo electrónico                         
ciac@santiagodecompostela.gal ou ben por                    
teléfono 981543145

Ruta interpretativa sobre 
alternativas de consumo 
responsable en Compostela
Sábado 24 de febreiro ás 11 h
CIAC (Centro de Interpretación Ambiental)

Itinerario interpretativo por diferentes zonas de 
Compostela con varias paradas (hortas do parque de 
Belvís, mercado de abastos...)  para tratar temas de 
consumo responsable como: pequeno comercio 
fronte a grandes super�cies, produtos de 
proximidade, produtos ecolóxicos e comercio xusto. 
+ 10 anos

Inscrición a través do correo electrónico                         
ciac@santiagodecompostela.gal ou ben por                    
teléfono 981543145

Xogamos?
Asociación Galega do Xogo Popular              
e Tradicional
Mércores 28 de febreiro ás 18.30 h
CSC do Ensanche

Unha charla práctica con nai e pais sobre a 
importancia do xogo e a mellor maneira de favorecer 
o seu desenvolvemento.

VERG_LLE_R_ P_NT_LL_

F_LO G_LOT_UR_

PELI__EIR_

E para preparar a visita deixámosvos este xogo extraído do libro 
Entruidos e mascaradas na Galiza, publicado pola Escola de ensino 
galego Semente, que consiste en adiviñar a que personaxe pertence 
cada careta. Vai cunha axudiña para as que saiban ler ;)


