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Contacontos 
Actividade de animación á lectura adaptada ás idades para a que vai dirixida. 
Priorizarase a parte sensorial e experimental. 

 

Bandexas sensoriais 
Diferentes bandexas con numerosos materiais para tocar, mesturar e 
experimentar con eles: sal, auga, flores, area, algodón, etc.  

Pintura experimental 
Pintaremos sobre diferentes superficies con diferentes materiais do máis 
orixinais. 

Caixa de sorpresas 
Diferentes caixas, diferentes sorpresas. Atreveranse a abrilas e a descubrir 
que haberá dentro? 

Xogos de auga e xeo 
Unha actividade sensorial e divertida na que xogaremos e 
experimentaremos coa auga e co xeo. Unha gran opción para un día de 
verán. 

Xogos de luz  Experimentaremos con luces, formas e cores. Actividade de interior. 

Parede de auga 
Engadirase ós xogos de auga e xeo unha parede de auga para experimentar 
realizando diferentes circuítos coa auga. 

Mesas experimentais 
Mesas nas que poderemos xogar coa area cinética ou mesturar aromas e 
cores para facer mesturas únicas.  

Minimundos 
Zona con diferentes materiais naturais, animais, teas, etc. para deixar voar a 
imaxinación e crear pequenos paraísos no xardín.  

Cociña experimental 
Manipularemos e crearemos con elementos naturais (pedras, conchas, 
paos…) e utensilios as receitas máis divertidas. 

Construcións xigantes 
Zona de construción con caixas de cartón en todos os tamaños e teas para 
facer grandes construcións: un foguete, unha casa, un túnel? O que eles 
queiran! 

Xogos con luz negra 
Xogaremos e pintaremos na escuridade coas cores fluorescentes. Unha 
experiencia única para todas as idades.  
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Todas as actividades desenvolveranse por dúas monitoras cualificadas.  

 

J Opción 1: Módulo A 

 Prezo: 180 € + IVE 

 

J Opción 2: Inclúe Opción 1 máis 2 actividades a escoller do módulo B 

 Prezo: 250 € + IVE 

 

J Opción 3: Opción 2, máis 1 actividade a escoller do módulo C 

 Prezo: 375 € + IVE 

 

J Opción 4: Opción 3 máis 1 actividade do módulo D 

 Prezo: 450 € + IVA 

 

Para concellos de fóra da provincia de Pontevedra, engadirase 50 € en con-
cepto de desprazamento.  
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 A parte das actividades propostas, ofrécese a posibilidade de deseñar actividades á 

medida segundo as necesidades da institución para datas sinaladas como son o 

aniversario da biblioteca, O Entroido, O Nadal, O Samaín, o día do Libro, o día da 

Ciencia, etc. Farase unha proposta específica de actividades e darase un presupos-

to cerrado.  

Neste sentido poderase organizar un festa ou tarde de obradoiros con diferentes 

recunchos experimentais, por exemplo: pintura creativa, manualidades, xogos de 

auga e xeo, recuncho de disfraces, creacións de contos, circuítos sensoriais, etc.  
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 Licenciada en Psicoloxía pola USC e especializada no ámbito educativo co 

Máster en Psicoloxía Infantil. Traballa na área psicoeducativa, desenvol-

vendo actividades con empresas e institucións de Galicia no campo da 

intelixencia emocional.  

Loreto Pertíñez 

 

 Licenciada en Biblioteconomía e Documentación pola USAL, traballou en 

varias bibliotecas públicas, especializándose en literatura infantil e xuve-

nil e en tarefas de animación á lectura. Actualmente, está inmersa no 

proxecto Donde viven los cuentos. 

Carla Muñoz 

Tlf. 637.91.48.34 

Correo: info@dondevivenloscuentos.es 

Web: www.dondevivenloscuentos.es 
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