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A nena e o grilo nun barquiño
Música / teatro
Magín Blanco
Galego / 60 min
Educación infantil (3-6 anos)

A nena e o grilo nun barquiño é a segunda entrega de A nena e o grilo.
Nesta ocasión as dúas personaxes vivirán unha historia coa que continuarán a descubrir o mundo. Irán pasando por singulares aventuras que inciden
directamente en temáticas como a solidariedade, o respecto pola natureza, a
identidade e o desenvolvemento do universo afectivo. Esta edición pretende
estimular a curiosidade e a creatividade dos nenos.

Antón Comodón
Teatro de monicreques / actor
L´Estaquirot teatre
Castelán / 50 min
Educación infantil (3-6 anos)

Artes Escénicas

Esforzo, autonomía persoal e amizade serán algúns dos valores que a obra
Antón Comodón ensinará aos máis pequenos. A Antón, de neno, na súa casa
facíanllelo todo, non era preciso que aprendese nada. Cando medrou, tiña un
axudante para todo, Nicolás, mais un día este pensou que xa podía emprender a súa viaxe e marchou vivir ás illas Verdes deixando a Antón só…

Teatro
Música
Audiovisual
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Circopeta
Música
Odaiko Percussion Group
Galego / 60 min
1º e 2º de primaria

Unha interacción poderosa coa audiencia farán deste peculiar circo un medio de
expresión afastado da abafante tecnoloxía e próximo ás inquedanzas d@s máis
pequenos. Creativo, intrépido, virtuoso e divertido espectáculo de percusión
formado por catro músicos do rural galego, conta con instrumentos da vida cotiá
(mal chamados instrumentos pobres), sonoros tambores de plástico reciclados,
ritmos conxuntos con coreografías motóricas e melodías de instrumentos de
láminas, entre outros.

Retahilando
Teatro de actor
Eugenia Manzanera
Castelán / 60 min
1º e 2º de primaria

Ligado á tradición oral e ao folclore, esta peza é unha unión xeracional onde
palabra e música van da man. Gañadora do premio ao mellor espectáculo FETEN
2017 e premio ao mellor espectáculo infantil de Ciudad Rodrigo 2016, Retahilando é un show vital, cheo de xogo, onde risa e gargallada están na dobrez de todo,
onde todo está unido co forte fío do tempo, da memoria, do recordo, da diversión que dan as palabras rimadas.
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Rubicundo
Teatro de actor
Teatro dos Ghazafelhos
Galego / 60 min
3º e 4º de primaria

Adaptación do libro Rubicundo de María Canosa, editado por Xerais e finalista do
Premio Merlín de Literatura Infantil 2014. Esta obra, interpretada por tres personaxes, cóntanos unha fermosa historia sobre a amizade, a constancia e a poesía,
abríndonos a posibilidade de perseguir os nosos soños sen sentir límites nin
distancias. Unha posta en escena chea de sorpresas que pasan pola música, os
monicreques, a acrobacia e o claqué, entre outras.

Na percura do tesouro
Música tradicional
Gaiteiros da Xistra
Galego / 60 min
3º e 4 º de primaria

Moura, a gardiá da cova, axudará a Xurxo para se liberar das mentiras e os enganos da malvada Serpe e daralle as pistas para descifrar os enigmas e así superar
as probas para atopar o tesouro, A LINGUA. Música en directo, lendas, romances,
zanfonas, alalás, cantigas, refráns e seres mitolóxicos conforman a senda que nos
levará a descubrir o auténtico tesouro colectivo; un tesouro que só ten valía se o
compartimos e o respectamos.
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Vida. Máis ca vida, por Rubén Riós

Zapping

Proxección

Teatro de actor
Blue Mango Theatre
Inglés / 60 min

Claqueta Coqueta Producións
Galego / 90 min

5º e 6º de primaria

1º, 2º, 3º e 4º de ESO

Esta hilarante comedia musical achega unha reflexión sobre as consecuencias
derivadas das eleccións que facemos na vida. Cambiariamos algo se puidésemos
dar marcha atrás? Seguro que si.
Oxalá Eli tivese escoitado o seu pai. Quizais tivese aprobado o seu exame de
ciencias sobre o sistema solar. E se a relación coa súa irmá fose mellor, tería podido gañar o concurso de talentos. E se…

Cinema submarino

Laberinto

Cinema documental

Teatro de actor
Zarándula S. C.
Castelán / 60 min

Vida é máis ca un proxecto, é un instrumento pedagóxico para a sensibilización e a comprensión do mundo das capacidades diversas. Estimulando as emocións, favorecendo
a empatía, identificándose e meténdose na pel dos protagonistas, os rapaces poderán
reflexionar desde un enfoque máis realista. Este proxecto obtivo premios como mellor
curta no Festival Primavera de Vigo ou o Antonio Cerrillo aos valores humanos na Semana de Cine Corto Sonseca, entre outros.

Actividade do Programa
de Educación Financeira

Colabora a Universidade de Vigo
5º, 6º de primaria, 1º e 2º de ESO

4º, 5º e 6º de primaria

O camiño máis sinxelo non sempre é o que che axuda a saír do labirinto. Os amigos, a familia, a escola... é o que nos fai atopar a saída aos problemas.
Daniel sabe que na casa non sobra o diñeiro, mais, por que non pode ter un
Iphone ou unhas Nike Air Zoom Pegasus 34? A el gustaríalle deixar de estudar e
traballar para poder mercar o que quixese.

SyngDoc: EL DESCONOCIDO MUNDO DE LOS SIGNÁTIDOS
Galego / 50 min
Dirección: Pablo Garrido Villaverde. Realización: Inxenia Audiovisual. Imaxe submarina:
Manuel E. García Blanco e Felipe Escolano Gutiérrez. Guión: María Rey Rodríguez e Miquel
Planas Oliver. Música orixinal: Gimnazija Kranj Symphony Orchestra

Os singnátidos, que inclúen os cabaliños de mar, os peixes pipa ou os dragóns de
mar, constitúen unha fascinante familia animal. Este documental somerxe o espectador nun mundo asombroso en que descubrirá uns peixes cunha bioloxía descoñecida e sorprendente, cuxa evolución no tempo lles permitiu adaptarse a novos
ambientes no planeta e adquirir unhas características únicas no reino animal.

8

CALENDARIO ARTES
ESCÉNICAS
Funcións ás 10.00 e 12.00 h
(Vida. Máis ca vida ás 9.30 e 11.45 h)

Pontevedra
Auditorio Sede Afundación
LABERINTO
30 e 31 de outubro de 2017

A NENA E O GRILO NUN BARQUIÑO
8 de febreiro de 2018

Ourense
Auditorio Municipal

ZAPPING
24 de xaneiro de 2018
A NENA E O GRILO NUN BARQUIÑO
Do 28 de febreiro ao 1 de marzo

A Coruña

RUBICUNDO
Do 20 ao 22 de novembro de 2017

RUBICUNDO
30 e 31 de outubro de 2017

CIRCOPETA
Do 29 de novembro ao 1 de decembro

LABERINTO
7 de novembro de 2017

LABERINTO
6 de novembro de 2017

VIDA. MÁIS CA VIDA por Rubén Riós
15 e 16 de xaneiro de 2018

CIRCOPETA
4 e 5 de decembro de 2017

CIRCOPETA
27 de novembro de 2017

ZAPPING
Do 29 ao 31 de xaneiro de 2018

VIDA. MÁIS CA VIDA por Rubén Riós
9 de xaneiro de 2018

RUBICUNDO
12 de decembro de 2017

A NENA E O GRILO NUN BARQUIÑO
Do 5 ao 7 de febreiro de 2018

ZAPPING
22 e 23 de xaneiro de 2018

VIDA. MÁIS CA VIDA por Rubén Riós
17 de xaneiro de 2018

CIRCOPETA
Do 11 ao 15 de decembro de 2017

RETAHILANDO
Do 28 de febreiro ao 2 de marzo de 2018

A NENA E O GRILO NUN BARQUIÑO
26 e 27 de febreiro de 2018

ZAPPING
1 e 2 de febreiro de 2018

ZAPPING
Do 15 ao 18 de xaneiro de 2018

NA PERCURA DO TESOURO
Do 4 ao 6 de abril de 2018

RETAHILANDO
Do 14 ao 16 de marzo de 2018

A NENA E O GRILO NUN BARQUIÑO
15 e 16 de febreiro de 2018

VIDA. MÁIS CA VIDA por Rubén Riós
Do 30 de xaneiro ao 1 de febreiro de 2018

ANTÓN COMODÓN
Do 8 ao 11 de maio de 2018

ANTÓN COMODÓN
Do 4 ao 6 de abril de 2018

Vigo
Auditorio Teatro Afundación
LABERINTO
Do 25 ao 27 de outubro de 2017
RUBICUNDO
Do 13 ao 17 de novembro de 2017
CINEMA SUBMARINO
22 e 23 de novembro (5º e 6º primaria)
24 de novembro (ESO)

A NENA E O GRILO NUN BARQUIÑO
Do 19 ao 23 de febreiro de 2018
RETAHILANDO
Do 5 ao 13 de marzo de 2018
NA PERCURA DO TESOURO
Do 9 ao 12 de abril de 2018
ANTÓN COMODÓN
Do 23 de abril ao 7 de maio de 2018

Vilagarcía de Arousa
Auditorio Municipal
LABERINTO
8 de novembro de 2017

Lugo
Auditorio Municipal Gustavo Freire
LABERINTO
2 de novembro de 2017

NA PERCURA DO TESOURO
3 e 4 de maio de 2018

Santiago
Auditorio ABANCA

Auditorio Sede Afundación

Ferrol
Auditorio Sede Afundación
LABERINTO
9 de novembro de 2017
RUBICUNDO
24 de novembro de 2017

CIRCOPETA
28 de novembro de 2017

LABERINTO
3 de novembro de 2017

CIRCOPETA
18 de decembro de 2017

RUBICUNDO
13 de decembro de 2017

RUBICUNDO
28 de novembro de 2017

VIDA. MÁIS CA VIDA por Rubén Riós
12 de xaneiro de 2018

VIDA. MÁIS CA VIDA por Rubén Riós
11 de xaneiro de 2018

CIRCOPETA
19 de decembro de 2017

ZAPPING
25 e 26 de xaneiro de 2018

ZAPPING
19 de xaneiro de 2018

VIDA. MÁIS CA VIDA por Rubén Riós
10 de xaneiro de 2018

A NENA E O GRILO NUN BARQUIÑO
1 e 2 de febreiro de 2018

Percorrendo a nosa arte. Esencia dunha colección
Vigo
Setembro a xuño
Sede Afundación
Policarpo Sanz, 26
986 129 032

Fonte inesgotable de episodios históricos e de expresións artísticas, os retratos, paisaxes
e abstraccións da Colección de Arte Afundación regálannos cada curso escolar un lugar
onde aprender e sorprendernos.
UN BAILE DE MÁSCARAS PARA PINTAFONTES. Infantil a 3º de primaria
OS SELFIES DO SÉCULO XIX. 4º de primaria a 1º ciclo de ESO
PERCORRENDO A NOSA ARTE. ESENCIA DUNHA COLECCIÓN. 2º ciclo de ESO, bacharelato e CF

A arte no cómic
A Coruña
Setembro a xaneiro
Sede Afundación
Cantón Grande, 8
981 185 060

La Gioconda, Las meninas, Monet ou Rembrandt, entre outros, chegan á Coruña
a través dos cómics encargados polo Louvre, o Museo del Prado ou o Museo
Thyssen para recrear e xogar coas súas obras máis significativas.

Exposicións
temporais

DO LENZO AO CÓMIC. Infantil a 3º de primaria
BOCADILLOS DE CÓMIC E HISTORIA. 4º de primaria a 2º de ESO
A ARTE NO CÓMIC. 3º e 4º de ESO, bacharelato e CF

Instantáneas e pinceis para un conflito bélico
Santiago de Compostela

A mirada contemporánea
Outubro a xaneiro
Centro ABANCA Obra Social
Praza de Cervantes, s/n
981 552 577

Tras a Guerra Civil e a posguerra, a arte española inicia unha nova aventura creativa
cargada de forza e expresividade. Tapies, Oteiza ou Chillida guíannos polas obras máis
relevantes da Colección ABANCA.
ROMPE E RACHA. Infantil a 3º de primaria
A ARTE DA RAZÓN E DA EMOCIÓN. 4º de primaria a 2º de ESO
A PEGADA CONTEMPORÁNEA. 3º e 4º de ESO, bacharelato e CF

Sonoro empeño. A música nas coleccións
ABANCA e Afundación
Ferrol
Setembro a xaneiro
Sede Afundación
Praza da Constitución, s/n
981 330 280

As Coleccións de Arte Afundación e ABANCA únense nunha das composicións artísticas
e musicais máis destacadas da tempada. Unha viaxe a través da interpretación plástica da
música.
AS CATRO ESTACIÓNS DA ARTE E A MÚSICA. Infantil a 3º de primaria
DAS AUDICIÓNS ÁS SENSACIÓNS. 4º de primaria a 2º de ESO
SONORO EMPEÑO. 3º e 4º de ESO, bacharelato e CF

Oficios entre lusco e fusco
Gervasio Sánchez. Vida
Outubro a xaneiro
Sede Afundación
Rúa do Vilar, 19
981 552 577

O veterano fotógrafo de guerra e Premio Nacional de Fotografía selecciona imaxes nas
que a VIDA se abre camiño en contornos terribles: o xogo dos nenos, a tenrura dunha
nai, a inocencia… Unha mirada sobre a dignidade do ser humano por enriba dos conflitos que o rodean.
UNS ZAPATOS NOVOS PARA CAMIÑAR... 5º de primaria a 2º de ESO
GERVASIO SÁNCHEZ. VIDA. 3º de ESO a bacharelato
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Lugo
Outubro a xaneiro
Sede Afundación
Praza Maior, 16
982 289 096

A mostra achéganos, a través das fotografías de Xosé Abad, os oficios tradicionais de
Galicia, moitos en vías de extinción. A luz, as miradas, os aparellos... Descubre as historias
que se esconden detrás de cada protagonista.
MANS MÁXICAS. Infantil a 3º de primaria
DESCUBRINDO SEGREDOS. 4º de primaria a 2º de ESO
OFICIOS ENTRE LUSCO E FUSCO. 3º e 4º de ESO, bacharelato e CF
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Wildlife 2017
Pontevedra
Setembro a xaneiro
Café Moderno Afundación
Praza de San Xosé, 3
986 333 210

Nun mundo onde cada vez hai menos espazo para os ecosistemas terrestres e mariños, o
Museo de Historia Natural de Londres tráenos cada ano, a través do concurso fotográfico
Wildlife, algúns dos mellores momentos da vida salvaxe.
CORRER, SALTAR E CHAPUZAR.ANIMAIS SALVAXES E UN POUQUIÑO MÁIS...… Infantil a 3º de
primaria
BAIXO UN MANTO DE ESTRELAS, ELES DORMEN MELLOR. 4º de primaria a 1º de ESO
WILDLIFE 2017. 2º de ESO, bacharelato e CF

Voando ao pasado. Fotografía aérea e fotografía en Galicia
Ourense
Setembro a decembro
Sala de exposicións Afundación
Praza Maior, 4
988 391 746

A memoria arqueolóxica de Galicia nunha viaxe ao pasado desde o ceo da man do
Museo Arqueolóxico de Ourense.
UN DRON PARA VIAXAR AO PASADO. 4º de primaria a 2º de ESO
FOTOGRAFÍA AÉREA E FOTOGRAFÍA EN GALICIA. 3º e 4º de ESO, bacharelato e CF

Outras propostas
Fomento da lectura
Ciencia e medio ambiente
Actividades interxeracionais
Educación financeira
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Biblioteca Infantil Afundación
Santiago de Compostela
Frei Rosendo Salvado, 14-16
biblio.santiago@afundacion.org
981 593 467
Biblioteca especializada en literatura infantil e xuvenil, conta con máis de 20.000
libros e 700 DVD. Un espazo único para compartir, soñar, aprender, divertirse,
crear e participar en actividades de animación á lectura.
VISITAS ESCOLARES
Actividade de dinamización e divulgación lectora para escolares de infantil, primaria e secundaria. Desde outubro, martes e xoves a partir das 10.00 h
DESCUBRE A MAXIA DA BIBLIOTECA. Infantil a 3º de primaria
BIBLIOTÉKATE. 4º de primaria a 2º de ESO
OUTRAS ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN
HORA DO CONTO: Espazo de animación e creación lectora para nen@s de 4 a 8
anos. Martes a partir das 18.30 h
OBRADOIROS DE DINAMIZACIÓN: Obradoiros variados de animación á lectura
para nen@s a partir de 4 anos. Actividade semanal.
EXPOSICIÓNS BIBLIOGRÁFICAS: Destinadas a informar e potenciar diferentes
temáticas e xéneros. Actividade mensual.
EXPOSICIÓNS VIAXEIRAS: Castelao, vida e obra (Exposición fotográfica).

Naturnova
Centro interactivo de educación ambiental
Vigo
Velázquez Moreno, 18
naturnova@afundacion.org
986 120 088/89 - naturnova.afundacion.org
Comprende como é o mundo que nos rodea e o importante que é coidalo e conservalo!
PROGRAMACIÓN CURSO 2017-18
DESCUBRINDO OS MISTERIOS DO SOL
1º a 3º de primaria. 75 min. Máx. 48 participantes
Aprende diferentes curiosidades do sol e estate moi pendente para resolver as dúbidas de Pintafontes.
ASTRO REI, O SOL
4º a 6º de primaria. 75 min. Máx. 48 participantes
Que sabes do sol? Como é o seu tamaño en comparación con outras estrelas e cos planetas do sistema
solar? Como podemos facer un bo uso del?
DESAFÍO NATURNOVA
3º a 6º de primaria, ESO e bacharelato. 90 min. Máx. 65 participantes
Goza cos módulos interactivos do centro e resolve o desafío que che propón a nosa mascota Pintafontes.
ESPECIES INVASORAS EN GALICIA
5º e 6º de primaria, ESO e bacharelato. 90 min. Máx. 32 participantes
Coñecemos as especies invasoras en Galicia e os problemas que causan nos nosos ecosistemas. Que
podemos facer nós?
Máis información en www.naturnova.afundacion.org
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Fálame da emigración
O valor da experiencia
A Coruña, Betanzos, Ferrol, Lugo, Monforte, Ourense, Pontedeume, Pontevedra,
Santiago, Vigo e Viveiro

Educación financeira
Programa de ABANCA Obra Social en colaboración con Afundación
Actividades baixo demanda
Información e inscricións en www.afundacion.org/ga/contacto

falamedaemigracion@afundacion.org
As historias de vida dos maiores na emigración son o eixe do programa, articulado a través
de dous encontros nos institutos e precedidos dun traballo preparatorio que se apoia en
material e recursos didácticos aportados por Afundación. Maiores e estudantes comparten
experiencias, reflexións e emocións, establecendo relacións baseadas no respecto mutuo.
Para os estudantes supón unha oportunidade de coñecer a historia da man dos seus protagonistas e de aprender valores de emprendemento, de esforzo, de superación e de adaptación; para as persoas maiores voluntarias, sentírense escoitadas, útiles e recoñecidas; e
para a comunidade educativa, a oportunidade de experimentar con novas modalidades de
aprendizaxe non formal.
Se queres saber máis, visita a web falamedaemigracion.afundacion.org

En Afundación cremos que ter coñecementos básicos de educación financeira é imprescindible para entender moitas das situacións que xorden no día a día, por iso, achegamos a
distintos grupos de idade a importancia dunha xestión adecuada do diñeiro.

GRAND PRIX FINANCEIRO
4º a 6º de primaria
Partimos da recreación de situacións cotiás para achegar valores coma a responsabilidade e a solidariedade, sentando as bases para aprender a tomar pequenas decisións
económicas.

XORNADAS E CONFERENCIAS PARA XENTE NOVA
Bacharelato
A través dun ciclo de charlas sobre economía básica, comprendemos a evolución da
economía e os mercados, así como a responsabilidade na xestión do diñeiro.
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NORMAS XERAIS
Poderanse combinar actividades de calquera das disciplinas.
ARTES ESCÉNICAS
• Prazo de reservas ata o 1 de outubro de 2017
• Solicitude a través do formulario de peticións da web escolares.afundacion.org
• Solicitude dun máximo de 150 escolares por centro e actividade (agás A Coruña e Ferrol,
cun máximo de 100).
• Achega de 2 €, agás Cinema Submarino e a actividade de Educación financeira de
ABANCA, gratuítos. Ingresar no seguinte número de conta: 2080 5000 61 3040323643 ES 91
Ao efectuar o pagamento, cómpre indicar o código de ingreso que se comunicará ao confirmar
a actividade. Prazo de unha semana antes do comezo da actividade para efectuar o pagamento.
• Comunicación por correo-e das actividades asignadas, que deberán ser confirmadas
polo propio centro a través da web.
• Guías didácticas dispoñibles na web.
• Infórmate polo miúdo no 986 120 089 e 986 120 078 ou en escolares.afundacion.org
ARTES PLÁSTICAS
• Prazo de reservas ata o 30 de xuño 2018
• Solicitude de reservas no teléfono da sede de Afundación correspondente.
• Achega de 1 € por escolar. O pagamento poderase facer no momento da actividade ou a
través do número de conta de Afundación.
• Infórmate no 986 129 032 ou en areaeducativa@afundacion.org

CENTROS AFUNDACIÓN
A CORUÑA
Sede Afundación. Cantón Grande, 8
areaeducativacoruna@afundacion.org / 981 185 060
FERROL
Sede Afundación. Praza da Constitución, s/n
areaeducativaferrol@afundacion.org / 981 330 280
LUGO
Sede Afundación. Praza Maior, 16
areaeducativalugo@afundacion.org / 982 289 096
OURENSE
Sala de exposicións Afundación. Praza Maior, 4
areaeducativaourense@afundacion.org / 988 391 746
PONTEVEDRA
Sede Afundación. Augusto González Besada, 2
Café Moderno Afundación. Praza de San Xosé, 3
areaeducativapontevedra@afundacion.org / 986 333 210
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Sede Afundación. Rúa do Vilar, 19
areaeducativacompostela@afundacion.org / 981 552 577
Biblioteca Infantil. Frei Rosendo Salvado
biblio.santiago@afundacion.org / 981 593 467

VIGO
Sede Afundación. Policarpo Sanz, 26
areaeducativavigo@afundacion.org / 986 129 032

Naturnova. Velázquez Moreno, 18
naturnova@afundacion.org / 986 120 088

