SINOPSE DAS ACTIVIDADES DE PRIMAVERA
DO PROGRAMA VIGO ARRÓLATE!
CHARLAS

Educando as emocións desde a infancia (María Paredes)
Nesta actividade profúndase na importancia de
educar en intelixencia emocional dende os primeiros
anos de vida. Ensinamos contidos, pero esquecemos
educar as emocións. Identificalas, expresalas e
xestionalas é algo que deben aprender as crianzas
dende os primeiros meses, para lograr resolver os
conflitos de forma positiva (sen rabechas, pelexas,
berros) e para ter unha autoestima adecuada nos
seguintes anos. Durante esta actividade ofrécense
recursos con materiais da vida cotiá para traballar
este aspecto de forma lúdica, así como estratexias
educativas.
Destinada a: Familias con crianzas ate 8 anos
Duración: 90 minutos
Intelixencias múltiples (María Paredes)
Charla/obradoiro
impartido
pola
pedagoga e educadora infantil María
Paredes, no que se expoñerán xogos
de estimulación para facer no fogar.
Destinada a: Familias con nenas/os ate
8 anos
Duración: 90-120 minutos
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Montessori no fogar os primeiros 3 anos (Sara Penas)
A chegada dun bebé sempre supón grandes cambios no día a día do fogar que
as veces non sabemos como abordar, por iso queremos amosarvos as propostas
que a filosofía Montessori ten para un momento tan especial. Da man de Sara
Pena, guía Montessori e formadora a nivel internacional, coñeceremos os
espazos preparados nas diferentes áreas da nosa casa e diferentes actividades
que podemos ofrecerlles ás nosas crianzas dende o nacemento ata os 3 anos e
máis aló.
Dirixido a: Familias que esperan un bebé e/ou con crianzas ata os 3 anos.
Duración: 90 minutos
Descubrindo a disciplina positiva (Raquel Bello)
Descubriremos os fundamentos e
ferramentas da disciplina positiva.
Aprenderemos recursos para educar
con firmeza e cariño, evitando os
premios e castigos para empoderar e
educar
as
nosas
crianzas
en
habilidades de vida.
Destinada a: Familias con nenas/os até
8 anos
Duración: 90-120 minutos
Perrenchas e celos (Raquel Bello)
Coñeceremos os mecanismos das
perrenchas e celos, achegarémonos
con ferramentas útiles as nosas
crianzas
para
sacarlle
proveito
emocional a esta situación “conflito”.
Guía de amor e supervivencia de pais e
nais!
Destinada a: Familias con crianzas de
0 a 6 anos
Duración: 90-120 minutos
Aprendendo a falar (Raquel Bello)
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Obradoiro de estimulación da fala das
crianzas, especialmente no noso
contexto bilingüe. Cando e como
estimular a linguaxe. Como funciona o
cerebro dun bebé galego bilingüe.
Aprenderemos a acompañar con éxito
o desenvolvemento lingüístico e
sociocomunicativo das nosas crianzas.
Destinada a: Familias con crianzas de
0 a 6 anos
Duración: 90-120 minutos
Axúdame a expresarme! Acompañamento no desenvolvemento da fala. Método
Montessori (Sara Penas)
Que ilusión fan as primeiras palabras das nosas crianzas! E que ledas as vemos
por seren capaz de comunicarse da forma na que nós o facemos. O proceso da
expresión oral comeza mesmo antes do nacemento, e pode ser acompañado
dende os primeiros días de vida. Dende a filosofía Montessori sinálanse algunhas
chaves que todas as persoas arredor das crianzas, debemos ter en contacto,
dende actitudes ata actividades. Queres coñecelas?
Dirixido a: Familias, educadoras e persoas interesadas en xeral.
Duración: 90 minutos
Vida práctica Montessori: autoestima e autonomía (Sara Penas)
Se xa te decataches de que a túa crianza
prefire
unha
tixola
aos
seus
xoguetes,devece por usar a fregona,
interésalle coidar as plantas e insiste en se
vestir soa, este é o teu obradoiro.
Contarémosche que na filosofía Montessori
preparamos ducias de actividades cotiás
para o goce das cativas na casa e da
escola. Son unha oportunidade única de
ter experiencias sensoriais e motrices nun
marco de realidade, con sentido completo,
que lles levan á emocionante sensación do
EU PODO FACELO!
Dirixido a: Familias, profesorado e educadoras/es con cativas de 0 a 6 anos
Duración: 90 minutos
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Alimentación complementaria autorregulada (Lidia Folgar)
Lidia Folgar, dietista e especialista en
nutrición, desenvolve esta charla para
introducir a nais, pais e persoas
coidadoras
na
alimentación
complementaria Baby-led Weaning, é
dicir, “aprender a comer só”, que
busca a incorporación dos distintos
alimentos
a
través
da
súa
manipulación coas mans para levalos
á boca.
Dirixido a: Familias e persoas coidadoras de bebés ata 1 ano.
Duración: 90 minutos
Educar en intelixencia emocional (Raquel Bello)
Obradoiro impartido pola psicóloga Raquel Bello
para aprender a manexar a crianza, a educación e
a disciplina de xeito favorecedor, e conseguir
estimular a intelixencia emocional. Aprendermos
sobre as emocións, a autorregulación e a resolución
de conflitos desde un enfoque da educación
emocional.
Dirixido a: familias con crianzas de 0 a 12 anos.
Duración: 60-90 minutos
Dime como comes e direiche como comerán os teus fillos e fillas (Lidia Folgar)
A dietista e nutricionista Lidia Folgar,
desenvolve esta charla para axudar a
reflexionar a nais, pais e persoas
coidadoras sobre os seus hábitos
alimenticios e a súa repercusión na
alimentación das súas fillas e fillos e na
súa saúde no futuro.
Dirixido a: nais, pais e persoas coidadoras de bebés a partir de 1 ano.
Duración: 1 hora

Normalización Lingüística. Programa Vigo arrólate!, primavera 2019

Páxina 4 de 7

Educación sensorial para crianzas (María Paredes)
Obradoiro impartido pola pedagoga e educadora
infantil María Paredes onde descubrimos a
importancia da educación emocional dende os
primeiros meses de vida. Ofrécense estratexias,
recursos e xogos para o fogar co fin de que os
nenos e nenas estimulen os seus sentidos
dende pequenos.
Dirixido a: Familias con crianzas de 0 a 3 anos.
Duración: 90 minutos
Educando as emocións dende a infancia (María Paredes)
Obradoiro impartido pola pedagoga e educadora infantil María Paredes.
Ofrécense estratexias, recursos e xogos para o fogar co fin de que os nenos e
nenas identifiquen as súas emocións dende pequenos e aprendan estratexias
para regulalas.
Dirixido a: Familias e crianzas de 3 a 8 anos.
Duración: 90 minutos

CONTOS, CANTOS, ARROLOS...
Fíos do querer (Cé Orquestra Pantasma)
“Tecendo coas agullas máxicas do
amor, dos bicos, aloumiños e fermosas
primeiras experiencias compartidas e
celebradas foi medrando FÍOS DO
QUERER,
resultando
envoltorio
agarimoso para xogar, cantar e bailar
cos nenos de colo". Estas palabras
serven para presentar o traballo en
formato libro-cd de Cé Orquestra
Pantasma, vinte e catro sinxelas e
agarimosas cancións.
Destinada a: Familias con crianzas até
3 anos
Duración: 45 minutos
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Prende no colo (Luís Prego)
Prende no colo é un obradoiro para nais
e pais coas súas crianzas, no que
aprenderemos cancións de berce para
arrolar, ademais de xogos e cancións
infantís para aprender as partes do
corpo, xogos de descuberta e recitados
sinxelos. Un recurso esencial para
axudar ás familias a transmitir as nosas
tradicións e a nosa lingua.

Dirixido a: Familias con crianzas de 0 a 3 anos.
Duración: 45 minutos
A cantar e bailar (Luís Prego)
É unha actividade que achegará cantigas e xogos cantados e bailados, con
coreografías sinxelas e letras en galego, para experimentar os primeiros pasos do
baile tradicional e practicar diversas melodías e ritmos, traballando a linguaxe, a
psicomotricidade, o sentido do ritmo e desenvolvendo unha actividade musical en
grupo.
Todas as cantigas son tradicionais e estarán acompañadas por música en directo.
Dirixido a: Familias con crianzas de máis de 4 anos.
Duración: 60 minutos
Cantacontos para bebés (Pablo Díaz)
Pablo Díaz fará unha viaxe a través dos
contos coa música como fío condutor, tratanto
temas e rutinas adaptadas para os/as máis
pequenos/as. Para conseguilo, axudarase de
instrumentos
como
frautas,
guitarra,
harmónica e algún dos seus temas máis
populares. Unha sesión relaxada onde a
fantasía e a ilusión sexan as protagonistas e
na que grandes e miúdos/as axuden a cantar
e entoar as melodías e retrousos.
Dirixido a: Familias con crianzas de ata 3 anos.
Duración: 60 minutos
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Coas miñas mans (Pablo Díaz)
Concerto do músico e investigador Pablo
Díaz, no que ofrecerá música destinada a
público infantil para aprender os números,
as cores, as comidas… pero tamén para
cantarlle á lúa, á primavera… Cancións
divertidas para medrar con alegría en lingua
galega.
Dirixido a: Familias con crianzas a partir de
3 anos
Duración: 55 minutos
Contos para bebés (Pavís-Pavós)
Trátase de sesións nas que as persoas
participantes escoitarán pequenas historias
apropiadas para as primeiras idades, historias
que falan das cousas cotiás enlazadas con
ditos e cancións tradicionais e algunha
composta adrede para estas funcións. As
cores, as formas, os sons, o xogo e o ritmo
conforman o seu eixo.

Dirixido a: Familias con fillas e fillos de ata 3 anos, que poderán seguir a sesión
dende o colo da súa nai, pai ou persoa adulta.
Duración: 30 minutos
Obradoiro de arrolos (O Fiadeiro)
Unha experiencia íntima entre pais/nais e
bebés, onde se poderán aprender algúns
dos cantos de arrolo tradicionais transmitidos
de xeración en xeración coa finalidade de
tranquilizar e adormecer aos cativos/as.
Dirixido a: Familias con crianzas de ata 2
anos
O obradoiro ten unha duración de 1 hora.
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