Asociación “Elas”
Gaiteiros de Bergondo

Máis información:
981.791.252 (ext.4) / cultura.deportes@bergondo.es
bergondo.gal
http://bibliotecadebergondo.blogspot.com.es/

Brinca vai! De aquí a acolá. Paco Nogueiras

Día e hora: 8 de maio ás 11.45 h.
Destinatarios: educación primaria.
Sinopse: actividade musical baseada no libro-cd-dvd “Brinca vai!”, editado por
Kalandraca Editora, no que se combinan cancións, animacións e interpretacións
cos ritmos e rexistros máis
divertidos. É unha proposta de
lectura, expresión musical e
corporal, creatividade artística
e aprendizaxe global en
clave de diversión, que busca a
interacción. As cancións,
escritas e interpretadas por
Paco Nogueiras, tratan
sobre temas incluídos no
currículo
escolar:
as
estacións, a natureza, a lectura,
a amizade, os xogos e
celebracións populares, etc.

Exposicións do 8 ao 31 de maio

Do XII Concurso de marca-páxinas e do XVIII Certame Literario “Bergondo
nun conto”
Da Secretaría Xeral de Política Lingüística sobre Carlos Casares.

Rastro de libros da Asociación Elas
Días e horas: 6 e 11 de maio de 19.00 a 21.00 h e 17 de maio de 18.00 a 20.00 h.

Ilustración e mindfulness. Anxo Fariña

Día e hora: 10 de maio ás 9.20 h.
Destinatarios: 4º da E.S.O
Sinopse: actividade na que se mestura a ilustración co
mindfulness ou conciencia plena. Comezarase cuns exercicios
de relaxación e respiración para conectar o noso interior e
esquecernos dos problemas do exterior. Logo, mediante a
ilustración e coloreado aprenderemos e gozaremos da
conciencia plena. Tamén descubiremos como a falta de atención nos afecta á
hora da lectura e da comprensión lectora.

Letras e Notas con Magín Blanco

Día e hora: 26 de maio ás 10.00
Destinatarios: C.R.A de Bergondo
Sinopse: Magín Blanco, creador de “A nena e o grilo”, “A nena e
o grilo nun barquiño”, “Gatuxo” e outras composicións que
forman parte de propostas musicais para público infantil como
María Fumaça e Rosalía Pequeniña interpretará en directo unha selección dos
temas para público infantil que él mesmo compuxo acompañados dunha
narración. O formato desta nova proposta será un contacontos musicado que
axudará aos nenos e nenas a estimular a súa creatividade e curiosidade polas
letras e as palabras, pola lingua, polos contos e a música para que poidan crear o
seu propio universo creativo.

X Ofrenda floral o 17 de maio

11.45 h: actuación de “Gaiteiros de Bergondo”
12.00 h: realización da ofrenda floral.

II Certame de gaitas homenaxe aos Mariñáns de Guísamo e a Juan Brea
Lodeiro o 17 de maio ás 18.00 h.

