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Obradoiros
Temos un amplo abano de obradoiros clásicos e creativos 

para os teus eventos de celebración de efemérides: 
Nadal, entroido, Samaín, etc... 

como para a túa casa da cultura ou biblioteca.
¿Queres un obradoiro que de cabida ao maior número de cativada posible? 

¿Queres unha actividade creativa elaborada que proporcione tempo de 
calidade para a rapazada nun periodo vacacional?

 
Os nosos monitores están de alta, teñen certificado negativo 

de delitos de índole sexual e están actualizados cas súas obrigas 
en materia de prevención de riscos e protección de datos.
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Obradoiros de cociña

Cociña festiva
Cociña saudable
Cociñando o mar
Cociña do mundo: receitas de aquí e alá

Somos especialistas en levar os nosos obradoiros infantiles de cociña 
a diversos espazos de Galicia, incluso no medio do monte ou praia.

Temos diversos ciclos ou obradoiros de:

 
Estamos afeitos a programar obradoiros soltos ou ciclos 

como actividades de conciliación en diversos momentos do ano.
 

Os nosos monitores están de alta, teñen certificado negativo 
de delitos de índole sexual e están actualizados cas súas obrigas 

en materia de prevención de riscos e protección de datos.     
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Festas temáticas
Somos especialistas en grandes festas temáticas.

Dende 2013 temos feito numerosas festas en diversos concellos
como Valdoviño, Miño, Sada, Pobra, Pontedeume, Arteixo, etc...

 
As nosas festas están feitas a vosa medida e ofrecemos 

un amplo abano de opcións para confirgurala como animación, DJ, 
obradoiros, inchables, palomiteiro, stand de chocolate, 

photocall, caricaturista, xogos xigantes, etc...
 

Os nosos monitores están de alta, teñen certificado negativo 
de delitos de índole sexual e están actualizados cas súas obrigas 

en materia de prevención de riscos e protección de datos.
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Ludoteca Tótem

Moitas veces dende a administración pública comentádesnos que queredes 
un espazo para crianzas, para poder ofrecer a posibilidade de asistir 
aos pais e nais a un encontro determinado que queredes programar. 

Ou ben, para ofrecer a posibilidade de conciliación en 
determinados momentos do ano.

 
Temos unha ampla experiencia na realización de ludotecas 

de alta calidade con materiais adaptados 
e persoal implicado e experimentado.
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Organización de campamentos
Levamos moitos anos inmersos no campo do tempo libre e somos 

coñecedores do sector. Non queremos ofrecer campamentos masivos, nin 
campamentos 

no que prima facer o mais barato.
 

Se queres algo diferente, con persoal formado 
e involucrado, cunha programación feita con xeito, 

con tempo e con dedicación, entón, 
somos a túa empresa.
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Actividades xuvenís

    Obradoiros creativos
    Obradoiro de ilustración
    Obradoiro de TV e prensa
    Obradoiro de teatro improvisado 
    Obradoiro circense
    Obradoiro de maxia

    Temos diversas opcións atractivas que ímos actualizando anualmente 
para manter os centros de interese dos participantes.

Todos os obradoiros están dirixidos por profesionais destacados 
como Roi Paz, María Nieto, Oswaldo Digón, Iria Mejuto 
ou Marta Iglesias. Facemos programacións baixo pedido.
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Espectáculos 
musicais didácticos

Son moitas as bandas que ofrecen actuacións musicais, 
pero son moitas menos as que ofrecen espectáculos musicais didácticos.
Nos temos varias opcións:
- Black, cos seus espectáculos "Soul e literatura, un paseo, entre líñas,
pola música negra" ou "Voces de muller".
- Marian Ledesma e o seu "Big ladies", 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. 
- Félix Arias e o seu encontro para crianzas de 0 a 3 anos.
etc...
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Pasarúas circense

Qué xeito tan divertido, saudable e estéticamente
 chamativo para promover os teus espazos ao aire libre.
Traballamos con formato variados, dende 3 circenses, 

para crear o teu pasarúas a medida.
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Pasarúas musical
Se queres engadir música en directo no teu concello como dinamización ao
aire libre, o noso catálogo de artistas é moi diverso. Podemos facer unha 

programación que durante todo o verán achegue diversos estilos musicais 
ao teu concello cun equipo de música a batería e/ou en movemento.

¿Qué che parece se creamos a tarde de música para promover o comercio 
local e poñemos música en cada rincón?

 
Traballamos con artistas como The Flows, Santi Cañás, Carlos Bau, Erick 

Lepeich, Black, The Lexatins, Aixa Romay, Le suit band, etc...
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Outras opcions socio-culturais:
- Temos un gran abano de actividades lúdico-educativas para colexios
como o espectáculo "Black en familia" para primaria, a contada-
obradoiro "Marcelina na cociña" para a cativada de 5 a 9 anos ou os
nosos obradoiros creativos como o de customización de prendas ou o de
cosmética natural.

- Temos programado grandes accións ao aire libre como a I Xornada de
xogos xigantes ao aire libre no Concello de Pontedeume, o festival de
cometas da cidade da Coruña, o festival SAL etc... 

- Nestes anos fixemos grandes decoracións en eventos diversos como
recepcións reais ou grandes festas de entroido en concellos como
Valdoviño, Arteixo, Cambre, Coristanco, Carral, Cee, etc...

 


