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Artes Escénicas
Teatro 

Música

Audiovisual

Osiño
Teatro de actor / monicreques

Gatuxo
Música 

Trompicallo
Galego / 60 min

Educación infantil (3-6 anos)

Magín Blanco
Galego / 60 min

Educación infantil (3-6 anos)

A vida nun anaquiño de fraga transfórmase coa chegada das diferentes estacións. 
Osiño iranos amosando os cambios que se producen nestas etapas, mentres el 

mesmo aprende guiado pola súa nai. Iremos dun inverno moi frío a unha pri-
mavera leda, a un verán de noites quentiñas e a un outono rebuldeiro, tempo de 

follas na terra e do aniversario de Osiño!

Un bebé sae dunha caixa e a través dela van xurdindo xogos con que se descobre 
a si mesmo: o seu primeiro sorriso, os seus sons, os pés, o arrincar a gatear... Di-
ferentes espazos amosan a descuberta do mundo na vida cotiá. O Magín diríxese 
agora con este espectáculo ao público infantil por medio de tres músicos e unha 

actriz que interpretarán cantigas, farán de pallasos ou bailarán claqué.
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Paxaro amigo. Músicas para a paz
Música

De fábula
Teatro de actor / monicreques

Pulgarcito
Teatro de actor

Mamá Cabra
Galego / 60 min

1º e 2º de primaria

Artello. Teatro alla scala 1:5
Galego  / 60 min

1º e 2º de primaria

Teatro Paraíso
Castelán / 60 min

3º e 4º de primaria

A través da música imos descubrir que un mundo mellor é posible. Iso nos transmiten 
Mamá Cabra con esta nova obra baseada no seu libro «A Bruxa Discordia». A prota-
gonista deste conto é esta bruxa ruín, que cre que a paz lle produce comechón por 
todo o corpo, por iso non quere máis ca crear discordia alá por onde vai... Mais iso un 
día vai mudar de súpeto!

Bulebule é unha raposa, que podería ter saído dun conto de Esopo. Vén contar-
nos que deixa a casa dos seus pais para independizarse no bosque, cheo de riscos, 
mais con moitas posibilidades. Irá aprendendo que co uso da intelixencia é quen de 
dobregar o lobo e o porco teixo. As aventuras da nosa protagonista teñen lugar nun 
escenario que recrea un bosque a partir de tecidos reutilizados, e a música orixinal 
contribúe a encher de maxia o ambiente.

Volve o clásico, salientando o tema do abandono e contextualizándoo nunha 
situación que non deixará de reclamar paralelismos coa sociedade actual. 

O universo fantástico do conto será recreado entre un pai e un avó a véspera dun 
día moi especial para ambos. Todo comeza ao levantar o dedo pulgar dunha man 

e deixar voar a imaxinación. Premio do III Certame Internacional Barroco Infantil do 
Festival de Teatro de Almagro.

Sandra e Meirol en Xistralia
Música popular 

Gaiteiros da Xistra
Galego / 60 min

3º e 4 º de primaria

Meirol, un amigo, un músico, un caracol, acompañará a Sandra nunha viaxe chea de 
sorpresas e atrancos. Ambos xogarán cos instrumentos musicais tradicionais e cos 

Fastudos, coñecerán un novo mundo máxico onde conviven meigas e dragóns, can-
tarán e bailarán ao son de muiñeiras, xotas ou pasacalles e mesmo, a propia Sandra, 

estará a piques de ser raptada por Terco: o malvado dragón de dúas cabezas! 
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La maravillosa historia del violín trompeta
Música

De los cuentos a las cuentas
Teatro de actor

Fetén Fetén
Castelán / 60 min

5º e 6º de primaria

Zarándula S. C.
Castelán / 60 min

 4º, 5º e 6º de primaria

Neste concerto didáctico os pequenos abrirán as ás para voaren ao mundo da músi-
ca. Os dous extraordinarios músicos de Fetén Fetén ensinaranlles insólitos instrumen-

tos que recrearán culturas, cidades ou mesmo animais. Con eles aprenderán ritmos, 
timbres e sonoridades diferentes, ao tempo que liberarán a creatividade para compor 

na súa testa a mellor das melodías! 

María, a nosa protagonista, faranos viaxar a moitos lugares, sen movernos da nosa 
butaca nin da súa habitación. Vivirá entre dous mundos, acompañada do seu pai, un 
home serio e práctico, e do seu tío, un viaxeiro aventureiro, loitador e soñador. Nesta 
viaxe entre eses dous mundos María entenderá que ás veces os contos e os soños se 
poden facer realidade, só é necesario ter valor e esforzarse por conseguilo.

(PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCEIRA)

Cinema submarino
Cinema documental

Colabora a Universidade de Vigo

5º, 6º de primaria, 1º e 2º de ESO

O CHOCO: BAIXO AS ONDAS DA ENSEADA DE SAN SIMÓN
Galego. 18 minutos

Dirección: Manuel E. Garci e Jorge H. Úrcera. Produción: Inxenia Audiovisual. 
Patrocinan: Grupo de Acción Costeira zona 7 e Concello de Redondela.

Descubrimos a vida submarina na zona máis interna da Ría de Vigo, nun espazo pro-
texido pola Rede Natura 2000, onde se manteñen hábitats e especies de alto interese 

ecolóxico coma o choco, que viaxa anualmente a esas augas para desovar. 

ESPEJO LÍQUIDO
Castelán. 50 minutos

Dirección: Rafa Herrero. Guión: Guillermo Delgado e Rafa Herrero. 
Música: Christian Johansen. Produción: Aquawork S.L. 2016

Unha visión diferente do mar a través de seres únicos que se souberon adaptar a un 
mundo hostil, onde a vida e a morte se cruzan acotío. Esta combinación poética de 
imaxes, música e literatura permítenos gozar do maior ecosistema do planeta azul.

Freaky
Teatro de actor

Blue Mango Theatre
Inglés / 60 min

4 º, 5º e 6º de primaria

A obra afonda no problema do acoso infantil a través dun neno que o resto ve dife-
rente e raro polo seu xeito de vestir e a súa timidez. Chega o tempo dos campamen-
tos de verán e toda a rapazada aparenta divertida e animada, non sendo un neno, 
máis ben algo tristeiro, calado e vestido de negro, que se sente un freaky. Mais resulta 
que ese rapaz ten un sorprendente don, baila coma ninguén! No Festival do campa-
mento vai demostralo...
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DE LOS CUENTOS A LAS CUENTAS
Do 19 ao 21 de outubro de 2016

PULGARCITO
Do 14 ao 18 de novembro de 2016

CINE SUBMARINO
23 e 24 de novembro (5º e 6º primaria)
25 de novembro (ESO)

DE FÁBULA
Do 12 ao 16 de decembro de 2016

BLUE MANGO THEATRE
Do 17 ao 20 de xaneiro de 2017

SANDRA E MEIROL EN XISTRALIA
Do 30 de xaneiro ao 2 de febreiro de 2017

OSIÑO
Do 13 ao 17 de febreiro de 2017

PAXARO AMIGO
Do 6 ao 10 de marzo de 2017

LA MARAVILLOSA HISTORIA...
Do 21 ao 24 de marzo de 2017

GATUXO
Do 24 de abril ao 8 de maio de 2017

DE LOS CUENTOS A LAS CUENTAS
Do 17 ao 18 de outubro de 2016

PULGARCITO
Do 2 ao 4 de novembro de 2016

DE FÁBULA
Do 30 de nov. ao 2 de dec. de 2016

FREAKY
Do 25 ao 27 de xaneiro de 2017

SANDRA E MEIROL EN XISTRALIA
Do 6 ao 8 de febreiro de 2017

OSIÑO
Do 20 ao 22 de febreiro de 2017

PAXARO AMIGO
Do 15 ao 17 de marzo de 2017

LA MARAVILLOSA HISTORIA...
19 e 20 de abril de 2017

GATUXO
Do 9 ao 12 de maio de 2017

DE LOS CUENTOS A LAS CUENTAS
24 de outubro de 2016

PULGARCITO
22 de novembro de 2016

DE FÁBULA
7 de decembro de 2016

FREAKY
16 de xaneiro de 2017

OSIÑO
23 de febreiro de 2017

LA MARAVILLOSA HISTORIA...
26 de abril de 2017

DE LOS CUENTOS A LAS CUENTAS
26 de outubro de 2016

PULGARCITO
8 e 9 de novembro de 2016

DE FÁBULA
29 de novembro de 2016

FREAKY
12 e 13 de xaneiro de 2017

SANDRA E MEIROL EN XISTRALIA
13 e 14 de febreiro de 2017

OSIÑO
2 e 3 de marzo de 2017

PAXARO AMIGO
13 e 14 de marzo de 2017

LA MARAVILLOSA HISTORIA...
20 de marzo de 2017

GATUXO
Do 23 ao 25 de maio de 2017

DE LOS CUENTOS A LAS CUENTAS
25 de outubro de 2016

PULGARCITO
10 de novembro de 2016

DE FÁBULA
23 de novembro de 2016

FREAKY
11 de xaneiro de 2017

OSIÑO
7 e 8 de febreiro de 2017

LA MARAVILLOSA HISTORIA...
25 de abril de 2017

DE LOS CUENTOS A LAS CUENTAS
27 de outubro de 2016

PULGARCITO
11 de novembro de 2016

DE FÁBULA
25 de novembro de 2016

FREAKY
9 e 10 de xaneiro de 2017

OSIÑO
6 de febreiro de 2017

LA MARAVILLOSA HISTORIA...
24 de abril de 2017

DE LOS CUENTOS A LAS CUENTAS
28 de outubro de 2016

PULGARCITO
23 de novembro de 2016

DE FÁBULA
28 de novembro de 2016

FREAKY
23 e 24 de xaneiro de 2017

OSIÑO
9 e 10 de febreiro de 2017

LA MARAVILLOSA HISTORIA...
21 de abril de 2017

Vigo
Auditorio Teatro Afundación

CALENDARIO ARTES 
ESCÉNICAS

Pontevedra
Auditorio Sede Afundación

Lugo
Auditorio Municipal Gustavo Freire

Santiago
Auditorio ABANCA

Ourense
Auditorio Municipal

A Coruña
Auditorio Sede Afundación

Ferrol
Auditorio Sede Afundación



Setembro a xuño
Sede Afundación

Policarpo Sanz, 26
986 129 032

Setembro a novembro
Sala exposicións Teatro Afundación

Policarpo Sanz, 13
986 129 032

Hai pouco declarada Ben de Interese Cultural pola Xunta de Galicia, a Colección de Arte Afun-
dación preséntasenos como testemuña viva da arte e da historia desde o século XIX ata os 

nosos días, coa presenza dalgunhas das persoas máis senlleiras do panorama artístico galego.

Visitas-obradoiro
O xogo dos contos que os cadros contan. Infantil, 3 anos

Super detective pintafontes ao rescate! Infantil a 3º de primaria
O gran quebracabezas da arte e a historia. 4º de primaria a 2º de ESO

A Historia de Galicia a través da arte. 3º de ESO a bacharelato e C.F.

Unha homenaxe a un dos galegos máis destacados da segunda metade do século XX, 
mestre na renovación estética da arte en España. En colaboración coa Xunta de Galicia. 

Visitas-obradoiro
Un paraíso terreal de pintura. Infantil a 3º de primaria

Coidado! Esta pintura MANCHA. 4º de primaria a 2º de ESO
Lago Rivera: No principio dun mundo, 1916-2016. 3º de ESO a bacharelato e C.F.

Percorrendo a nosa arte. Esencia dunha colección
Vigo

Lago Rivera: No principio dun mundo 1916-2016
Vigo

Exposicións temporais
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Decembro a febreiro
Sede Afundación

Praza da Constitución, s/n
981 330 280

Setembro a xaneiro
Sede Afundación 
Cantón Grande, 8
981 185 060

Outubro a xaneiro
Centro ABANCA Obra Social
Praza de Cervantes, s/n
981 552 577

Novembro a febreiro
Sede Afundación

Praza Maior, 16
982 289 096

Ferrol abre a súa tempada escolar cunha mostra retrospectiva dedicada ao ferrolán Vari Ca-
ramés. Considerado un dos fotógrafos máis relevantes do noso tempo, as súas instantáneas 
destacan pola relación co mar, a auga, as brumas e e a evocación das texturas da acuarela. 

Visitas-obradoiro 
Pingas de luz. Infantil a 3º de primaria 

Sombras fotográficas. 4º de primaria a 2º de ESO 
Vari Caramés. 3º de ESO a bacharelato e C.F.

Convidámoste a desentrañares a nosa identidade a través de 100 obxectos desde a pre-
historia aos anos 90. Mostra organizada polo Consello da Cultura Galega, en colaboración 
con Afundación e ABANCA.

Visitas-obradoiro
A cápsula do tempo. Infantil a 3º de primaria
Galicia nun quebracabezas de cen pezas. 4º de primaria a 2º de ESO
Galicia cen. 3º de ESO a bacharelato e C.F.

A historia de Galicia está inevitablemente vinculada ao feito migratorio, que desde o sé-
culo XIX ata a actualidade nos foi configurando como sociedade. A mostra  achéganos 
a arte realizada por creadores galegos fóra de Galicia.

Visitas-obradoiro
Un compás, un sextante e un mapa. Infantil a 3º de primaria
O meu mundo en tres maletas. 4º de primaria a 2º de ESO
A fronteira infinda. Os artistas galegos e a emigración. 3º e 4º de ESO, bacharelato e C.F.

Discípulo de Sorolla e Zuloaga, este lucense foi un dos pintores do século XX que 
máis lonxe levou a arte galega.

Visitas-obradoiro 
Retratos para un conto. Infantil a 3º de primaria

O que os lenzos esconden. 4º de primaria a 2º de ESO
Correa Corredoyra. 3º de ESO a bacharelato e C.F. 

Vari Caramés
 Ferrol

Galicia Cen
A Coruña

A fronteira infinda. Os artistas galegos e a emigración
Santiago de Compostela

Corredoyra e o simbolismo na arte galega
Lugo
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Novembro a xaneiro
Café Moderno Afundación
Praza de San Xosé, 3
986 333 210

Setembro a novembro
Sala de exposicións Afundación
Praza Maior, 4
988 391 746

Con esta mostra achegamos o traballo cotián do artista Francisco Leiro no seu taller.

Visitas comentadas
Os oídos máxicos de Francisco Leiro. Infantil a 3º de primaria
As historias que os bosques galegos saben contar. 4º de primaria a 2º de ESO

Francisco Leiro, escultor. 3º de ESO a bacharelato e C.F.

E TAMÉN! Os perfectos arquitectos. Setembro a xuño de 2017. Didáctica sobre arquitectura  
e rehabilitación para primaria e ESO. Un achegamento ao mundo da linguaxe arquitectónica 
no que terán que deseñar planos dixitais, rehabilitar locais e aprender que a arquitectura é 
algo máis que espazo.

No centenario do nacemento de Manuel Prego de Oliver, o Concello de Ourense presenta 
unha escolma en homenaxe a este destacado ourensán, que fixo da pintura e a experimen-
tación artística un xeito de vida. 

E TAMÉN! 
O Museo Arqueolóxico de Ourense, un ano máis, implicará a comunidade escolar da cidade 
en anovadores proxectos de  investigación sobre o seu pasado e a súa historia, a través des-
tas dúas mostras simultáneas situadas na Sede Afundación de Ourense.

Na procura do pasado. Orixe e evolución da arqueoloxía en Ourense
Novembro a febreiro de 2017
Documento estético. Fotografía de Ourense do Marqués de Santa María del Villar
Novembro a febreiro de 2017

Francisco Leiro. Os traballos e os días
Pontevedra

Prego de Oliver
Ourense

Outras propostas
Fomento da lectura

Ciencia e medio ambiente



Biblioteca Infantil Afundación
Santiago de Compostela

Frei Rosendo Salvado, 14-16
biblio.santiago@afundacion.org
981 593 467

Biblioteca especializada en literatura infantil e xuvenil, conta con máis de 20.000 
libros e 700 DVDs. Un espazo único para compartir, soñar, aprender, divertirse, 
crear e participar en actividades de animación á lectura.

VISITAS ESCOLARES
Actividade de dinamización e divulgación lectora para escolares de infantil, pri-
maria e secundaria. Martes e xoves a partir das 10.00 h dende outubro. 

Dúas modalidades orientadas a distintos tramos de idade:
DESCUBRE A MAXIA DA BIBLIOTECA. Infantil a 3º de primaria.
BIBLIOTÉKATE. 4º primaria a 2º de ESO

OUTRAS ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN
HORA DO CONTO:  Espazo de animación e creación lectora para nen@s de 4 a 8 
anos. Martes a partir das 18.30 h.
OBRADOIROS DE DINAMIZACIÓN: Realización de talleres variados orientados á 
animación á lectura para nen@s a partir de 4 anos. Actividade semanal.
EXPOSICIÓNS BIBLIOGRÁFICAS: Destinadas a informar e potenciar diferentes 
temáticas e xéneros. Actividade mensual.
EXPOSICIÓNS VIAXEIRAS: Castelao, vida e obra (Exposición fotográfica).

Velázquez Moreno, 18.
 naturnova@afundacion.org  

986 120 088/89 - naturnova.afundacion.org

Descubre como é o mundo que nos rodea e o importante que é coidalo e conserva-
lo! Nas salas de Naturnova podes descubrir o universo, o planeta Terra e o ser hu-

mano e o seu medio nas súas respectivas salas temáticas. Tocar unha nube, escoitar 
unha treboada, sobrevoar Galicia, mover un tren grazas á enerxía solar, son cousas 

que poderás facer sen saíres de Naturnova. 

PROGRAMACIÓN CURSO 2016-17
VISITA INTERACTIVA 

De 4º a 6º de primaria, ESO, bacharelato e C.F. 90 min. Máx. 65 persoas.
Visita xeral para gozar cos módulos interactivos de todo o centro e investigar para 

descubrir as respostas da ficha de traballo.

O LÍQUIDO ESENCIAL
1º a 3º de primaria. 90 min. Máx. 25 persoas.

Coma unha divindade, está por todas as partes e en todos os seres vivos. Tres estados 
distintos nunha única substancia. É o líquido esencial para o planeta.

A ECONOMÍA CIRCULAR E A REGRA MULTI-R
4º a 6º de primaria, ESO, bacharelato e C.F. 90 min. Máx. 50 persoas.

Máis alá da regra dos tres R, pensemos no criterio multi-R: repensar, redeseñar, redis-
tribuír, reducir, reutilizar, reciclar e recuperar. Cantos R podemos achegar?

Tes máis información en www.naturnova.afundacion.org
 

Naturnova
Centro interactivo de educación ambiental

Vigo
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E toma nota!
SEMANA DA INNOVACIÓN EDUCATIVA #SIEDUCA

Unha semana para descubrir, experimentar e reflexionar 
sobre a educación do futuro.

• 6 conferencias con expertos en innovación educativa para falar de novas 
metodoloxías sobre aproveitamento do talento, aprendizaxe colaborativa e ciber-
cultura, novos modelos e pensamento creativo. 

• 1 proxecto colaborativo para alumnado de secundaria onde presentar 
propostas para mellorar os procesos de aprendizaxe. Traballarán en equipos cunha 
metodoloxía creativa.

• 2 obradoiros para docentes. Learning by doing. Temas: programación na 
aula con SCRATCH, aprendizaxe artística e creativa, serious games, narrativa trans-
media.

• 9 obradoiros para rapaces e familias. Temas: robótica e programación, 
creación de instrumentos musicais (The Hypercubes, KidCode).

• 6 presentacións para resultados de proxectos, aplicacións, produtos ou 
metodoloxías anovadoras.

• Stands: exhibición de empresas, centros e programas educativos. 

• Obradoiro de prospectiva participativo con 15 expertos en distintas discipli-
nas para abordar os principais retos que a sociedade presenta no sistema educati-
vo a día de hoxe. 

Organizan IESIDE. Escuela de Negocios Afundación, 
Impact HUB Vigo e o Concello de Vigo.

Outras actividades!
Nas nosas sedes da Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, Pontevedra, 
Vigo e Ourense tamén podedes atopar obradoiros temáticos para vos divertirdes 
aprendendo!

 

E para os perÍodos de vacacións estamos a preparar obradoiros de Nadal, Semana 
Santa e verán.

Infórmate polo miúdo no 986 129 032.

 Grand Prix 
Financeiro

Actividades 
interxeracionais 

para compartir coas 
persoas maiores

Maio das Letras Galegas
 con Carlos Casares 

Abril da arte galega 
con Maruja Mallo

Obradoiros de 
cociña



CENTROS AFUNDACIÓN

A CORUÑA
Sede Afundación. Cantón Grande, 8 

areaeducativacoruna@afundacion.org / 981 185 060

FERROL
Sede Afundación. Praza da Constitución, s/n

areaeducativaferrol@afundacion.org / 981 330 280

LUGO
Sede Afundación. Praza Maior, 16

areaeducativalugo@afundacion.org / 982 289 096

OURENSE
Sala de exposicións Afundación. Praza Maior, 4

areaeducativaourense@afundacion.org / 988 391 746

PONTEVEDRA
Sede Afundación. Augusto González Besada, 2

Café Moderno Afundación. Praza de San Xosé, 3
areaeducativapontevedra@afundacion.org / 986 333 210

SANTIAGO DE COMPOSTELA
Sede Afundación. Rúa do Vilar, 19

areaeducativacompostela@afundacion.org / 981 552 577
Biblioteca Infantil. Frei Rosendo Salvado

biblio.santiago@afundacion.org / 981 593 467

VIGO
Sede Afundación. Policarpo Sanz, 26

areaeducativavigo@afundacion.org / 986 129 032
Naturnova. Velázquez Moreno, 18 

naturnova@afundacion.org / 986 120 088

NORMAS XERAIS
  

Poderanse combinar actividades de calquera das disciplinas.

ARTES ESCÉNICAS
• Prazo de reservas ata o 30 de setembro de 2016.
• Solicitude a través do formulario de peticións da web escolares.afundacion.org
• Solicitude dun máximo de 150 escolares por centro e actividade (agás A Coruña e Ferrol 
cun máximo de 100).
• Achega de 2 €, agás o Cinema Submarino, gratuíto. Ingresar no seguinte número de conta: 
2080 5000 61 3040323643 ES 91
Ao efectuar o pagamento da actividade, cómpre indicar o código de ingreso que se comunicará 
ao confirmar á actividade. Prazo dunha semana antes da actividade para efectuar o pagamento.
• Comunicación por correo-e das actividades asignadas, que deberán ser confirmadas 
polo propio centro a través da web.
• Guías didácticas dispoñibles na web.
• Infórmate polo miúdo no 986 120 089 e 986 120 078 ou en escolares.afundacion.org

ARTES PLÁSTICAS E NATURNOVA
• Prazo de reservas ata o 30 de xuño do 2017.
• Solicitude de reservas no formulario web ou chamando ao 986 120 078 ou ao 986 129 032.
• Achega de 1 € por escolar. O pagamento poderase facer no momento da entrada ou a 
través do número de conta de Afundación. 
• Infórmate no 986 129 032 ou en areaeducativa@afundacion.org/naturnova@afundacion.org


