
Actividades do programa Apego en Ferrol

www.apego.gal

A casa encantada de Alí

Outubro, 29. 18:00 h.
Ferrol, capela do C. Cultural Torrente Ballester (r/ Concepción Arenal) 

Alicia achega unha noitiña á súa nova casa, un fogar moi particular que a esperta con cancións e 
onde cada paso adiante lle permite descubrir novos cofres misteriosos, cheos de xogos e ilusións.

Luís Prego (músico, estudoso e divulgador do patrimonio musical) e Fabaloba (empresa creadora e 
mantedora do portal “Alí, recursos en galego para a educación”) únense nesta historia contada, 
cantada e pintada a través das xanelas dun fantástico Kamishibai.

No remate, as persoas adultas poden asistir a unha breve presentación do portal Alí, recursos en 
galego para a educación infantil e, canda as nenas e nenos, manipular todo o material presentado.

20 nenos e nenas cun máximo de dous adultos acompañantes por neno/a.

Para inscribirse cómpre enviar  un correo a gnl@ferrol.es antes do  venres 23 de outubro no que se 
deberá indicar o nome do neno/a e das persoas adultas acompañantes. Terán preferencia as persoas 
que se sumaron  ao Apego. Elaborarase unha listaxe coas persoas admitidas, por orde de chegada 
dos correos, e comunicarase a través dos enderezos da inscrición.

Prende no colo en Ferrol

Novembro, 15, 12.00 - 12.50 h

Ferrol Capela C.C. Torrente Ballester, r/ Concepción Arenal,s/n

A Concellería de Normalización Lingüística ofrece o 15 de novembro de 2015, ás 12:00 h na 
Capela do C.C.Torrente Ballester un obradoiro de arrolos, xogos de dedos, recitados e cantigas 
Prende no colo, para crianzas de 0 a 3 anos e as súas familias. Impartírao  Luís Prego, acompañado 
polo músico Samuel Souto.



As familias  poderán aprender e practicar arrolos, cantos para nomear as diferentes partes do corpo, 
xogos de dedos,  cantigas e recitados para aloumiñar, xogos no colo, números, letras, animais ou 
contiños.

Para participar nesta actividade, que será de balde, débese reservar praza  a partir do  19  de  
outubro no Departamento de Normalización Lingüística no 2º andar da Casa do Concello ou ben a 
través do correo electrónico gnl@ferrol.es

Poderán asistir un máximo de 20 nenos ou nenas que poderán estar acompañados dunha única 
persoa adulta. As familias que están adheridas á campaña Apego terán preferencia.

Xornadas  para o persoal das escolas infantís

Novembro, 7 e 14 , 10.00 a 14.00 h                                                

Ferrol, Antigo Hospicio, R/Méndez Núñez, s/n                                      

Xornadas formativas de achega de recursos en galego para o persoal das escolas infantís. 
Desenvolveranse diferentes actividades de sensibilización (audiovisuais, debates...)  intercaladas na 
presentación de materiais educativos, que se fará atendendo a varios aspectos: idade, competencias, 
textos, música, xogos, audiovisual, etc.

Previa inscrición a  partir do 19 de outubro no correo gnl@ferrol.es  ou no Departamento de 
Normalización Lingüística, (Casa do Concello, praza de Armas, s/n). A inscrición debe conter os 
seguintes datos; nome e apelidos, núm. documento de identidade, tfno. de contacto e correo 
electrónico.
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