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DATA HORA LOCALIZACIÓN ACTIVIDADE DESTINATARIO OBSERVACIÓNS

Tódolos días
Conxo-Ensanche-Santa Marta-

Vite-Fontiñas
Retallos Tódolos públicos

Elabóranse fichas de recomendacións por parte dos usuarios e da 
propia biblioteca de lecturas interesantes.

Tódolos días Fontiñas Intercambio de libros Tódolos públicos
Os libros con valor que están repetidos, as doazóns, etc, convírtense 
nun fondo de intercambio entre os usuarios que a biblioteca clasifica 
para unha mellor localización. A sección recorda a unha librería de vello.

Xoves 19:30 Ensanche
Clubs de lectura – Ensanche – 

Semanal
Adultos

Promoven a lectura, o achegamento á literatura de calidade, a 
comprensión lectora, a relación entre os participantes, a descuberta 
de xéneros e obras.

Xoves 18:00 a 19:30 Conxo Clubs de lectura – Conxo Adultos
Promoven a lectura, o achegamento á literatura de calidade, a 
comprensión lectora, a relación entre os participantes, a descuberta 
de xéneros e obras.

martes 19:45 Santa Marta Clubs de lectura – Santa Marta Adultos
Promoven a lectura, o achegamento á literatura de calidade, a 
comprensión lectora, a relación entre os participantes, a descuberta 
de xéneros e obras.

martes 20:00 Fontiñas Clubs de lectura – Fontiñas Adultos
Promoven a lectura, o achegamento á literatura de calidade, a 
comprensión lectora, a relación entre os participantes, a descuberta 
de xéneros e obras.

último venres de 
mes

19:30 Ensanche
Clubs de lectura – Ensanche – 

Mensual
Adultos

Promoven a lectura, o achegamento á literatura de calidade, a 
comprensión lectora, a relación entre os participantes, a descuberta 
de xéneros e obras.

13 e 14 de marzo 19:30 Santa Marta
OBRADOIRO - de narración oral 

– Festival Atlántica
Adultos – especialización

Obradoiro para profesionais da narración oral. INSCRICIÓN PREVIA. 
PRAZAS LIMITADAS.

15 de marzo 19:00 Fontiñas
CONTACONTOS - Cantos no 

colo – Festival Atlánticas
Nenos e nais

Recupéranse cantos e xogos tradicionais, creando un tempo de relación 
relaxada e alegre entre pais e fillos e entre as familias presentes. 
Exercicios de grupo cun amplo repertorio de cantigas, de xestos e xogos 
cantados e pequenos contos do Brasil e de Portugal.

21 de marzo 19:00 Conxo
CONTACONTOS - Contos do 

Festival Atlántica – Avelino
Infantil e adultos

Os contos do repertorio combinan realidade e fantasía, coñecemento, 
algún propio do programa lectivo, e disparate. Teñen emoción e 
pedagoxía

Sábado, 22 de 
marzo

19:00
Escalinata do Psiquiátrico de 

Conxo
Banquete de Conxo Tódolos públicos

Conmemórase o banquete de Conxo coas actividades: Recital poético 
dos inéditos de Aurelio Aguirre, Charla

29 de marzo
A partir das 

18:00
Santa Marta Pequena festa do teatro Público infantil dos centros

5 de abril 12:00 Santa Marta
OBRADOIRO - Creación dun libro 

– Eduvía
máis de 6 anos e non maiores 
de 12. 15 nenos como máximo

Día do libro infantil. Elaborarase escribindo e debuxando un libro que 
quedará no Centro. Por grupos de idade darase conta da ilustración, 
escritura e encadernación. INSCRICIÓN PREVIA. PRAZAS LIMITADAS. 
GRATUITO

11 de abril 19:00 A Gracia
OBRADOIRO - de monicreques – 

Eduvía
Rapaces e rapazas maiores de 

5 anos.
Realizaranse marionetas e crearase unha historia con elas. INSCRICIÓN 
PREVIA. PRAZAS LIMITADAS. GRATUITO
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12 de abril 17:30 San Lourenzo
OBRADOIRO - Creación dun libro 

– Eduvía
Rapaces e rapazas maiores de 

5 anos.

Día do libro infantil. Elaborarase escribindo e debuxando un libro que 
quedará no Centro. Por grupos de idade darase conta da ilustración, 
escritura e encadernación. INSCRICIÓN PREVIA. PRAZAS LIMITADAS. 
GRATUITO

25 de abril 17:30 Castiñeiriño
CONTACONTOS - Un saco cheo 

de contos – Xandobela
Público infantil e xuvenil

Xornada de contacontos para público infantil e xuvenil. Narracións 
interactivas e participativas. Recreación artística das obras literarias.

25 de abril 18:30 Ensanche
CONTACONTOS INTERACTIVO - 

Contos clásicos – Xandobela
Nenos de primaria e secundaria

Contacontos que transmite valores de igualdade de xénero a través da 
lectura e interpretación de contos populares. Debate. Teatralización e 
xogos: roles, estereotipos, trocas de xénero.

9 de maio 19:15 Casco Histórico
CONTACONTOS - Un saco cheo 

de contos – Xandobela
Público infantil e xuvenil

Xornada de contacontos para público infantil e xuvenil. Narracións 
interactivas e participativas. Recreación artística das obras literarias.

30 de abril 19:00 Amio
OBRADOIRO - de monicreques – 

Eduvía
Rapaces e rapazas maiores de 

5 anos.
Realizaranse marionetas e crearase unha historia con elas. INSCRICIÓN 
PREVIA. PRAZAS LIMITADAS. GRATUITO

30 de abril 18:00 Vite
CONTACONTOS - Contos ao 

revés – Ler conta moito
Infantil

Fomentando a igualdade e o respecto... Historias onde as bruxas son 
boas e os príncipes, feos...

Venres de maio 
(9,16,23 e 30)

18:00 a 20:00 Fontiñas
OBRADOIRO - de creación de 

audiolibros para nais e pais – Ler 
conta moito

nais e pais. Participación dos 
nenos.

Obradoiro para nais, pais ou calquera persoa maior de idade que desexe 
participar na creación dun audiolibro.INSCRICIÓN PREVIA. PRAZAS 
LIMITADAS. GRATUITO

Venres de maio e 
xuño (9,16,23,30 e 

6,13,20,27)
18:30 Santa Marta

OBRADOIRO - O lapís máxico – 
Ler conta moito

nenos
Obradoiro de creación para nenos. INSCRICIÓN PREVIA. PRAZAS 
LIMITADAS. GRATUITO

9 de maio 18:00 a 19:30 Figueiras
OBRADOIRO de monicreques – 

Eduvía
Rapaces e rapazas maiores de 

5 anos.
Realizaranse marionetas e crearase unha historia con elas. INSCRICIÓN 
PREVIA. PRAZAS LIMITADAS. GRATUITO

16 de maio 19:00 Marrozos
CONTACONTOS - Un saco cheo 

de contos – Xandobela
Público infantil e xuvenil

Xornada de contacontos para público infantil e xuvenil. Narracións 
interactivas e participativas. Recreación artística das obras literarias.
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