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A volta ó Mundo 
Contos máis obradoiros nos que os cativos viaxarán a diferentes países: In-

dia, Xapón, México, Finlandia, etc. para coñecer os seus costumes, a que 

xogan, que cancións cantan e bailan... todo a través de manualidades, xo-

gos e moitísima diversión.  

Idades recomendadas: de 3 a 12 anos 

Duración: 1 hora e 30 min. 
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 CONTEXTO E OBXECTIVOS 

A nosa meta será crear actividades destinadas a fomentar a sensibilidade, creativi-

dade e imaxinación de nenos e mozos mediante contidos de calidade cun especial 

carácter estético e artístico, mentres xogan e divírtense. Ademais, tamén quere-

mos dar acceso ás familias a un espazo de formación continua ao redor dos libros e 

a literatura e proporcionar aos mozos un espazo aberto onde debater e expoñer 

ideas sobre temas de actualidade a través dos clubs de lectura.  

ACTIVIDADES 

1. Contacontos: se programarían polo menos dous contacontos ó mes: un para 

nenos de 0 a 3 anos e outro de 4 a 8 anos. Utilizaríamos o galego como lingua 

vehicular.   

2. Club de lectura: durante a xuntanza mensual leremos un texto (lírico, micro-

rrelato, xornalístico, fragmento dunha novela...) e traballaremos de forma lú-

dica a súa comprensión e reflexión. Tamén traballaremos de xeito transversal 

a adquisición de coñecementos literarios, a expresión oral e escrita, esperta-

remos a nosa imaxinación, enriqueceremos o vocabulario, aprenderemos a 

expresar asertivamente as nosas opinións, reflexionaremos sobre problemáti-

cas sociais... Pero sobre todo, espertaremos a gusto pola lectura. 

3. Formación-taller para pais: as sesións para adultos tratarán sobre temas que 

abranguen a literatura e a educación, como  por exemplo elixir axeitadamente 

un conto ou libro para espertar a curiosidade do neno e sacar proveito da súa 

lectura; como traballar a intelixencia emocional a través dos contos, empre-

gándoos como unha valiosa ferramenta educativa no fogar, entre outros. 

NECESIDADES TÉCNICAS E LOCALIZACIÓN 

As actividades poderíanse realizar tanto no Auditorio como na propia biblioteca do 

Concello ou en calquera outro espazo que o Concello propuxese.  
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 A parte das actividades propostas, ofrécese a posibilidade de deseñar actividades á 

medida segundo as necesidades do Concello para datas sinaladas como son o ani-

versario da biblioteca, O Entroido, O Nadal, O Samaín, o día do Libro, o día da Cien-

cia, etc. Farase unha proposta específica de actividades e darase un presuposto ce-

rrado.  

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 
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