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A educación artística cumpre un papel clave no desenvolvemento da creatividade e imaxinación. Está
comprobado que a arte estimula o pensamento científico nos nenos, xa que proporciona un
desenvolvemento mental máis flexible, sen estereotipos nin rutinas, e nos permite superar límites e
percibir aqueles aspectos case imperceptibles da realidade cotiá. Promove investigar sobre áreas
descoñecidas, innovando e explorando ata chegar ao descubrimento.
A actividade creadora é produto da capacidade que ten e desenvolve cada persoa para imaxinar,
percibir, buscar e inventar. Por este motivo, dende pequenos debemos incentivar os nenos a que gocen
de actividades artísticas usando a imaxinación e expresando libremente as súas ideas para que
desenvolvan habilidades, capacidades e destrezas que se irán fortalecendo a medida que o neno creza.
Por outra banda, a biblioteca sempre tivo un valor preponderante na sociedade, nunhas culturas mais
que noutras, pero na actualidade, vese incrementada a atención da sociedade polo coñecemento e a
información tendo en conta que convertéronse en forza condutora para o desenrolo social. A biblioteca
e lugar para xerar, intercambiar, organizar, difundir, conservar, contribuír e socializar, é, polo tanto,
mellorar a calidade de vida da sociedade na que está inmersa.
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1. Babycontos para peques de 1 a 3 anos
2. Actividades para peques de 4 a 10 anos
2.1. Obradoiros creativos: creacións con refugallo, cociña, packaging creativo, ramas literarias,
customización de prendas, postais de scrap...
2.2. Celebración de efemérides
2.3. Contacontos
3. Actividades xuvenís
3.1. Obradoiros creativos
3.2. Obradoiro de ilustración
3.3. Obradoiro de prensa
3.4. Obradoiro de teatro improvisado
3.5. Obradoiro de técnicas circenses
3.6. Obradoiro de maxia
4. Actividades para adultos e familias
4.1. Charla: Agasálla-te, ideas para ser creativo a agasallar o teu tempo
4.2. Espectáculos musicais (público juvenil y adultos)
4.2.1.

Un paseo, entre líñas, pola música negra: Soul e literatura

4.2.2.

Voces de muller

4.2.3.

Big ladies
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Datos básicos:
-

Duración de cada sesión: 30 min

-

Participantes: máximo de 10 peques acompañados por un adulto

Equipo Tótem ao cargo da proposta
Laura López é técnico superior en educación infantil inspirada pola
metodoloxía Montessori e Reggio Emilia. Apaixonada dos contos e
experta en embadurnarse, axudaranos a vivir novas experiencias.

Xustificación educativa
Achegamento ás diferentes formas de narrar mediante rimas, cancións e contos para fomentar o gusto pola
lecto-escritura en todas as súas formas a través de experiencias sensoriais básicas que traballarán os ritmos, a
atención e a comprensión.

Descrición da actividade
Desenvolvemento da sesión:
a) Canción de presentación
b) Conto rimado
c) Conto principal
d) Volta á perruca: remátase a sesión con música relaxante e un gran tul que fará de mar, peluca, manta,
etc… segundo o conto contado con anterioridade.
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Creemos con materiais de refugallo que todos temos
na casa. Temos mil e unha opción de facer cousas tan
divertidas coma as da imaxe.
Temos como finalidade principal a diversión ao
tempo que aprendemos a reducir o impacto
medioambiental do consumo.


O Nadal é unha época na que todos, en maior ou menor medida, facemos algún exceso na dieta e compartimos
mesa cos nosos seres queridos. E aí tamén é onde os menús festivos prevalecen e facemos un esforzo por
presentar os nosos pratos de forma coidada. Nos nosos obradoiro de cociña festiva descubriremos un mundo
novo con aperitivos, pratos principais e sobremesas sinxelos pero perfecto para unha festa coidando moito a
presentación dos mesmos.
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neste obradoiro descubriremos como facer sobremesas deliciosos sen azucre ou pratos
saudables usando alimentos pouco coñecido pero moi saudables como a quinoa.



“Cociñando o mar” é un obradoiro que temos levado a cabo durante os
últimos anos no Acuarium Finisterrae da Coruña, así como no Festival SAL de 2018 e que versa ao
redor do consumo sensible do peixe con conceptos como o coidado do mar onde vive, o consumo de
peixe de tempada e local, etc... Riquísima receitas como hamburguesa de xarda para poñer en valor o
noso dunha forma educativa e divertida.
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Neste divertido obradoiro os participantes internaranse no mundo da cociña e aprenderán a elaborar pratos de
diferentes países, coñecendo así diferentes culturas e baseándonos nunha dieta saudable. No obradoiro tamén
falarán do pais en cuestión e escoitarán a súa música tradicional mentres cociñan. Temos preparadas sesións
para Japón, México, Italia, Marruecos.....

Aspectos como o funcional, o reutilizable que sexa e
que o seu deseño sexa atractivo son esenciais para
que o envase se converta nun valioso engadido ao
contido nel. En definitiva, o packaging contén,
protexe, conserva, transporta e informa.
Neste obradoiro aprenderemos diversas formas de
empaquetar os nosos agasallos sendo orixinal e
responsable ecoloxicamente.
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Neste orixinal obradoiro decoraremos ramas secas recollidas durante o inverno nun xarrón feito a man
decorado con textos literarios de libros infantís e xuvenís por todos coñecidos coma por exemplo: “O
principiño”

¿Por que non probamos a darlle unha segunda vida a unha prenda de roupa? ¿Aprendemos a usar os diversos
elementos como lazos, botóns, feltro, telas, pompóns... para crear infinidade de decoracións na nosa roupa?
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¿Como darlle unha volta a un obradoiro moi recoñecido por todos? Pois aplicando novas técnicas para levalo
a cabo. A scrap é unha técnica na que se usa o papel como elemento decorativo para crear preciosidades que
dan cabida ao desenvolvemento da creatividade do rapaz.

Adaptamos as nosas propostas segundo a efeméride, nº de participantes, obxectivos buscados, etc... Temos
levado a cabo celebracións lúdico educativas de magosto, halloween, nadal, entroido, día do libro, día do medio
ambiente, etc... combinando contacontos, obradoiros creativos, gymkanas personalizadas, animación deportiva
e musical, etc...
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Acorde as diversas idades, levaremos a cabo unha sesión de contacontos cun dos nosos contadores.
Podemos personalizar a sesión creando un personaxe coma fío condutor ou baixo unha temática determinada.

Nacho Martín comeza a súa carreira no mundo do teatro fai mais de dez años,
nos que traballa en espectáculos de distintas compañías como actor tanto para
público infantil como público adulto. No seus contos poderás descubrir a maxia
do teatro e poderás poñerte na pel dos personaxes ou mellor dito.... poñer os
personaxes na túa pel; traballando así unha das principais ferramentas do teatro...
a empatía!!.

Ofertamos obradoiros creativos coma customización de roupa, creación de mesa doce, creación do teu propio
photocall, calceta cas mans, scrapbooking, packaging creativo, cociña saudable, cócteles sen alcohol, etc...
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Os participantes poderán crear a súa propia tira de cómic coa axuda dun ilustrador con ampla experiencia.
Opción a unha sesión introdutoria ou curso de 8 sesións.
Imparte: Roi Paz

Impartido por dous especialistas coma son María Nieto e Pablo Rodríguez, o obradoiro consiste nunha xornada
lúdico educativa, na que os participantes crearán o seu propio programa de televisión.
Comezando cunha pequena charla na que tratar os seguintes contidos: que é a televisión, como naceu, como
chegou a España, como era e como é un plató de televisión real, como funciona tecnicamente unha televisión
(telepromter, croma, retransmisións en directo...), que tipo de programas existen (información, opinión,
entretemento, formatos mixtos), como se estrutura unha redacción de televisión.
O equipo técnico pasa a recibir formación específica sobre como manexar a cámara, a mesa de mezclas, as
luces, a microfonía e a edición.
O equipo de redacción aprenderá como se estrutura un equipo de traballo, como se fai a produción dos
programas, como se redacta un guión e como se estrutura unha escaleta de medición de tempos e contidos.
Co programa xa estruturado, comeza a “emisión” en falso directo do mesmo, descubrindo eles mesmos como
é realmente o traballo dos profesionais audiovisuais.
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A improvisación é a habilidade de contar historias que se crean e desenvolven no mesmo instante de actualas.
A improvisación teatral, tamén coñecida como Impro, e unha depurada técnica con normas e motores para facer
dela un espectáculo en si mesmo. O improvisador en escena é, ao mesmo tempo, actor, director, escenógrafo
e dramaturgo da súa propia historia. Imparte: Impro Coruña.

Tradicionalmente, a única forma de transmisión de coñecementos no ámbito circense era por herdanza, de pais
a fillos. Sen embargo, nos últimos anos esta tendencia foi cambiando, atopándonos hoxe en día con escolas de
circo e centros de adestramento por moitas cidades do país. Así, os diversos beneficios que aporta a práctica
das distintas artes do circo, como o traballo da lateralidade, esquema corporal, psicomotricidade e a aceptación
do erro como forma de aprendizaxe, están ao alcance de case todas e todos.
E, para seguir nesta liña de transmisión da cultura circense, acercando así ás persoas novas a posibilidade de
probar as diversas disciplinas circenses ao tempo que se preparan para contidos que se exixen no programa de
Educación Física propoñemos este obradoiro da man de Marta Iglesias.
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A maxia é unha arte escénica que constrúe soños na realidade, por
medio de técnicas que manipulan a percepción e provocan a ilusión
de algo imposible e fascinante.
Neste obradoiro iniciarémonos na arte da maxia cunha coidada
pedagoxía.

Trataremos

os

fundamentos

e

habilidades

da

prestidixitación, ao igual que os procesos psicolóxicos que ensinarán
a controlar e dirixir a atención do espectador, así como a súa
percepción e memoria. Plantexado sempre sobre unha base de xogos
e exercicios prácticos para entender e xenerar estes procesos
creativos.
Para realizar o obradoiro non se require dunha habilidade especial ni coñecementos previos de ilusionismo.
Imparte: Kiko Pastur.

A charla, de carácter principalmente práctico, está deseñada para mostrar multitude de ideas para regalar o teu
tempo a través de proxectos cós que agasallar a pequenos e maiores sendo ecoloxicamente responsable e
fomentando o espírito creativo. Duración: 1 hora aprox. Imparte: Iria Mejuto.
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o
BLACK achéganos á música Soul, a esa música de voces negras que alimentan a alma e a sensibilidade e que, a
día de hoxe, tan só podemos oír, na súa maioría, en vellas gravacións.
A través do espectáculo didáctico
de BLACK redescubriremos grandes
clásicos de voces masculinas como
Hit the road Jack, vibraremos
lembrando

voces

inesquecibles

como Aretha Franklin ou Steve
Wonder e gozaremos con versións
de artistas modernos coma Amy
Winehouse, todo isto, tendo como
fío condutor a literatura a través de
libros coma “Cosas que los nietos
deberían saber”, “El ruído eterno”,
“Instrumental”,

“Tokio

Blues”,

“Wonder”, “Música para feos”, etc... ca intencionalidade de por en valor a importancia histórica, cultural e artística
da raza negra e a frutífera relación entre música e literatura.
BLACK ofrece, unha visión sensible e chea de detalles das últimas décadas da música negra, da forma na que as
cancións nacen, se escriben e interpretan, a través da voz espectacular de Iria Mejuto acompañada por un dos
seus músicos (Richi Rozas, Alfredo García ou Iago Mouriño).
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o
BLACK e un proxecto musical coruñés que reinterpreta grandes éxitos da música negra. No seu formato acústico
levan dende 2014 amenizando diversos espazos de toda a comunidade autónoma co seu espectáculo "Un paseo
pola música negra". Tralo éxito dos especiais “Música do Nadal” e “Soul e literatura” agora chegan co
espectáculo: “Voces de muller”, un espectáculo deseñado ca intencionalidade de poñer en valor o papel da
muller na música a través cun coidado repertorio musical interpretado en directo.

A través do espectáculo de BLACK redescubriremos grandes clásicos de voces femininas como Aretha Franklin,
Nina Simone, Billie Holiday ou Laureen Hill, mentres coñecemos aspectos e anécdotas de todas elas e de porqué
tiveron ou teñen unha influencia significativa en termos de feminismo.
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“The Big Ladies” é un repertorio de clásicos, contado e cantado,
a medio camiño entre a divulgación (descubrindo o anecdotario
máis insólito dos temas máis populares e os seus intérpretes) e
o directo íntimo e atmosférico dos mellores clubes de jazz.
Para conseguir isto Marian Ledesma aporta a súa voz, para que
elas falen, e conta coa colaboración de experimentados músicos
do xénero que se suman ao proxecto para enriquécelo.
Deste xeito Marian ofrece un percorrido pola historia do jazz e
do blues a través do seu repertorio e das divas que lle deron a
eternidade na nosa memoria.
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