[Catálogo de Actividades]
Ler conta moito 2020
Participación | Lingua | Lectura | Xogo | Patrimonio

[Quen

dis que era?]

Xincana literaria | Lingua | Didáctica lúdica | Divulgación cultural | Letras galegas

Proxecto de divulgación e dinamización da obra e figura do autor homenaxeado no Día
das Letras Galegas 2020, Ricardo Carvalho Calero.
Trátase dunha iniciativa para público xuvenil onde se misturan propostas ben diversas na
que os mozos/as se converten en actores protagonistas e na que a súa participación se
volve imprescindible. Convidámolos a participar nunha xincana literaria na que terán que
superar varias probas e retos.

FICHA TÉCNICA

PARA PÚBLICO INFANTIL E XUVENIL

Para grupos de ata 50 nenos/as a partir dos 8 anos.
Duración da actividade: 60 minutos, aproximadamente.
Necesítase espazo polivalente con espazos distintos para desenvolver as probas.
Tempo de montaxe | desmontaxe: 30 minutos.
xandobela.info | info@xandobela.info

[Aventuras literarias con nome de muller]
Igualdade | Divulgación cultural e literaria | Xogo de fuga

Xogo de fuga para visibilizar, coñecer e reivindicar as obras e autoras da literatura galega.
Candados, mensaxes ocultas, caixas, enigmas e quebracabezas de todo tipo para vivir
unha verdadeira aventura literaria da man das nosas escritoras e artistas. E todo isto cun
relato común, simbólico e transversal: por que ao longo da historia a presenza feminina
nas artes e nas letras tivo pouca visibilidade?
Xogamos, polo tanto, co simbolismo dos xogos de escape para reflexionar sobre as trabas,
obstáculos, dificultades e condicionamentos sociais que desembocan nunha menor
visibilidade das autoras fronte aos autores ao longo da historia.

FICHA TÉCNICA

PARA PÚBLICO INFANTIL E XUVENIL

Para grupos de ata 25 nenos/as de 8 a 12 anos.
Duración da actividade: 90 minutos/sesión.
Necesítase un espazo tipo aula, biblioteca... (cómodo, acolledor) e mesas.
Tempo de montaxe | desmontaxe: 30 minutos.
xandobela.info | info@xandobela.info

[Imos

levarnos ben...]

Contos e obradoiros para público infantil e familiar
Sesión de contadas interactivas, quentiñas, sen amplificación,
acompañadas con actividades de creatividade e lúdicas. O diálogo, o
intercambio de vivencias en torno á temática proposta, a participación
directa dos rapaces/zas, a proximidade do 'contador de historias' con
quen escoita e o protagonismo absoluto do libro... son elementos
fundamentais para que a experiencia sexa enteiramente significativa,
construtiva e que realmente se chegue a xerar hábito lector.
Ás veces portámonos mal e convertémonos en bechos insoportables; ás veces
somos adorables e encantadores... Contos de diversidade e interculturalidade,
para a paz e a convivencia.
“Non me non me, que te que te.
Tremenda parvada teño diante!
Que, se enfadarse leva un suspiro,
facer as paces un instante!”

FICHA TÉCNICA

PARA PÚBLICO INFANTIL E FAMILIAR

Para nenos/as a partir dos 3 anos e público familiar.
Duración: 60 minutos aproximadamente.
Tempo de montaxe | desmontaxe: 30 minutos.
Espazo requirido: biblioteca, aula acolledora con boa acústica.
xandobela.info | info@xandobela.info

[Pegadas

do noso]

Difusión do patrimonio cultural | Xogo | Narración

Un paseo simbólico pola Galicia máxica, oral, mística e festeira, a través de xogos e
dinámicas creativas.
É unha proposta que mistura o xogo, coa divulgación cultural, a música e a narración oral,
perfecto para lles achegar á rapazada máis pequena a riqueza do noso patrimonio cultural
inmaterial desde os seus propios coñecementos e experiencias: a literatura oral, as festas
galegas, as cántigas, os traxe, os apeiros e a mitoloxía serán os contidos aos que nos
achegaremos con talante curioso e xoguetón, para conseguir converternos en
intrépidos/as investigadores/as do noso.

FICHA TÉCNICA

PARA PÚBLICO INFANTIL

Para grupos de ata 25 nenos/as a partir dos 5 anos.
Duración: 60 minutos aproximadamente.
Tempo de montaxe | desmontaxe: 30 minutos.
Espazo requirido: biblioteca, aula acolledora con boa acústica.
xandobela.info | info@xandobela.info

[Retallos

estampados]

Obradoiros creativos | Patrimonio cultural | Arte

A través deste obradoiro artístico e lúdico faremos un percorrido pola plástica do
polifacétido Luis Seoane, principalmente polos debuxos, pinturas, ilustracións, deseños e
gravados. Tamén se traballa a súa vinculación coa literatura tanto como autor, como
deseñador de portadas e ilustrador, sen esquecer o seu compromiso cultural, social e
político con Galicia. Por último, experimentaremos coa técnica básica de estampación
poñéndonos na súa pel como artistas totais, creando e innovando nun particular
Laboratorio de formas e cores.

FICHA TÉCNICA

PARA PÚBLICO INFANTIL

Para grupos de ata 25 nenos/as a partir dos 6 anos.
Duración: 60 minutos aproximadamente.
Tempo de montaxe | desmontaxe: 30 minutos.
Espazo requirido: biblioteca, aula acolledora con boa acústica e mesas.
xandobela.info | info@xandobela.info

[Construíndo

igualdade]

Igualdade | Obradoiro creativo
Obradoiro plástico e literario de construción de personaxes no que se revisan os estereotipos
de xénero creando escenarios e recreando pequenas situacións domésticas.
A cada rapaz/a proporcionaráselle unha tarxeta de personaxe onde se presenta como é, onde
vive, a súa historia de vida... Con esta breve información, terán que crear cadanseu
personaxe e o esceneario onde se desenvolve, con caixas, cartóns e todo tipo de material. O
feito de que os escenarios de cada personaxe se fagan con caixas, permite dispoñelas de tal
xeito que pareza un gran inmoble cos seus pisos e hatitáculos, estilo que nos recorda ao 13
Rue do Percebe de Ibáñez e facilita a recreación de “escenas” nas que os personaxes
interactúan. Esta experimentación enteiramente visual e improvisada permite analizar os
estereotipos de xénero e dialogar sobre eles.

FICHA TÉCNICA

PARA PÚBLICO INFANTIL

Para grupos de ata 25 nenos/as a partir dos 6 anos.
Duración: 90 minutos aproximadamente.
Tempo de montaxe | desmontaxe: 30 minutos.
Espazo requirido: biblioteca, aula acolledora con boa acústica e mesas.
xandobela.info | info@xandobela.info

[Xandobela

EDUCACIÓN E CULTURA

]

Participación | Lingua | Lectura | Xogo | Patrimonio
Levamos quince anos desenvolvendo actividades e proxectos
de animación á lectura, divulgación e didáctica cultural e
patrimonial, dinamización lingüística e pedagoxía lúdica, con
enorme éxito e aceptación por parte do público. Son cuantiosos os
proxectos que Xandobela vén liderando a nivel local e tamén a
nivel europeo, traballando en rede con numerosas entidades de
ámbito continental. Pouco a pouco, fomos quen de crear fórmulas
metodolóxicas propias e moi sinxelas pero altamente efectivas na
procura dos obxectivos que cada proxecto persegue.
Alén deste catálogo de actividades, a nosa especialidade é o
deseño de propostas educativas e culturais a medida. Se tes na
cabeza unha idea, unha data cultural que celebrar, un persoeiro que

QUEN VIMOS SENDO?

homenaxear, materiais e contidos a desenvolver e divulgar...
podemos axudarte. Ti pide, nós creamos!
Este gusto pola investigación e creación de propostas
novidosas e o traballo en rede, levounos desde hai anos a participar
activamente en varios proxectos de ámbito europeo para o
intercambio de boas prácticas e aprendizaxe permanente. O noso
principal obxectivo neste sentido é transferir as aprendizaxes
adquiridas á nosa comunidade a través do deseño e
desenvolvemento de proxectos novidosos e atraentes. Estamos
formándonos constantemente e somos moi amigas de asumir novos
retos!

CONTACTADE CON NÓS:
NEREA COUSELO | nerea@xandobela.info

Pegagoga, educadora social, monitora e directora de actividades no tempo libre, directora
de campos de traballo, técnica en xestión de ludotecas, promotora da lectura e máis...

CHUS CARAMÉS | chus@xandobela.info
Animadora sociocultural, técnica en condución de actividades físico-deportivas no medio
natural, investigadora no campo do patrimonio inmaterial galego, narradora e máis...

xandobela.info | info@xandobela.info

