
CURSOS DA SEMENTE PARA CRIANZAS
Información dos cursos 2015-2016

Semente é unha iniciativa social sen ánimo de lucro, que pretende conformar 
xunto con outros proxectos semellantes a creación da Escola Nacional 
Galega. Susténtase desde o traballo, o activismo e as achegas económicas 
das familias que participan nela, a través das socias colaboradoras e doutras 
achegas económicas puntuais de persoas que acreditan neste espazo 
transformador.

Os cursos, alén de ser un lugar de convivencia e aprendizaxe, son unha 
axuda económica para manter o proxecto, por isto pedimos o teu compromiso 
na hora de facer o pagamento no inicio de cada mes.

Neste cursos non se paga matrícula. Existe un desconto de 2 euros no prezo 
dos cursos para persoas asociadas a Semente ou que acudan a máis de un 
curso.

Con inscrición previa en sementevigoactividades@gmail.com  Indicar nome 
da crianza, idade, telefone e se sodes socias da Semente.

Dúbidas e aclaracións en sementevigoactividades@gmail.com ou no teléfono 
651 191 352 

* Pre-circo:
Segundas feiras (luns) de 16:30 a 17:30 para crianzas de 2-4 anos.
Prezo 25€

Pre-circo é unha actividade na que a crianza máis cativa xunto coa súa 
creatividade crea o seu propio xogo, este xogo ten a capacidade de 
emocionar, facer aflorar nun curto espazo de tempo múltiples e variados 
sentimentos, a profesora é unha guía de aprendizaxe e diversión. O 
obxectivo principal é a alegría de aprender xogando. Dentro deste xogo 
tentaremos comprender e coñecer as relacións entre as distintas disciplinas 
do circo, traballaremos os equilibrios, desprazamentos, orientación, ritmo, 
autonomía e desenvolveremos as capacidades psicomotoras e de 
coordinación.

Miriam Crespo Gómez. Galega con unha ampla formación internacional que 
compaxina na actualidade a súa carreira como malabarista, contadora de 
historias e clown e educadora para crianzas.
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* Circo:
Segundas feiras (luns) de 17:30 a 18:30 para crianzas de 5-12 anos.
Prezo 25€

Como obxectivo principal, aprender xogando e estimular o potencial de cada 
crianza sen presión nin medo, deste xeito melloramos as súas habilidades 
psicomotoras, a súa relación física na contorna e coas súas compañeiras, 
gañaremos consciencia e aceptación do propio corpo, gozaremos do 
exercicio físico e aprenderemos unha forma de lecer moi saudábel. 

João Alvim Araújo. Brasileiro de nacemento, defínese como malabarista 
multidisciplinar con formación internacional que vai desde a mímica ás 
acrobacias. Actualmente compaxina a súa carreira circense coa formación 
para crianzas e adultos.

* Psicomotricidade
Segundas feiras (luns) de 18:30 a 19:30 para crianzas de 3-6 anos.
Prezo 18€

O movemento é o medio a través do cal as crianzas poden expresar os seus 
estados de ánimo, as súas emocións, inquedanzas, desexos, relacionarse 
coas outras e coa contorna. A Psicomotricidade pretende favorecer a 
interacción activa da crianza co seu medio, desde o coñecemento e control 
do propio corpo até o coñecemento e acción sobre o mundo que a rodea. As 
sesións de Psicomotricidade teñen o xogo como elemento central da súa 
metodoloxía, pretendendo o desenvolvemento dos padróns motores básicos, 
o relaxamento, a respiración ou o equilibrio. A nosa proposta é a dun espazo 
de xogo compartido, de experimentación, de expresión de emocións, nunha 
contorna segura, agradábel e respectuosa.

José Luís Fernández: Traballa no ensino público como mestre especialista en 
Educación Física. Licenciado en Ciencias da actividade Física e o Deporte 
(INEF-Galiza, 99-02). Diplomado en Maxisterio de Educación Física (UVigo, 
96-99). Tamén é adestrador estatal de balonmán e Atletismo, desenvolvendo 
este labor nas categorías base das equipas Unión Balonmán Lavadores e 
Balonmán Cangas.

* Iniciación ao folclore
Terzas feiras (martes) de 16.30h a 17:30h para crianzas desde 2 anos.
Prezo 25€

O obxectivo é  a introdución das crianzas no mundo do folclore galego dun 
xeito lúdico que lles permita, mediante o canto popular e a pandeireta, 
participar activamente da cultura de seu.

Itziar Solar; recoñecida pandereteira e bailadora en activo (Sondeseu, A 
Buxaina) con grande experiencia na docencia (O Fiadeiro, E-trad, AV Casco 
Vello).
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* Baile Tradicional
Terzas feiras (martes) de 18.00h a 19:00h para crianzas desde 4 anos.
Prezo 18€

O obxectivo é espertar nas crianzas, dunha maneira lúdica, o gosto polo baile 
e as nosas tradicións. Traballaremos para isto con diferentes ritmos e 
coreografías, ademais de diferentes xogos bailados e cantados, propios de 
diversos lugares da Galiza. A danza e o movemento son moi importantes 
para o desenvolvemento psicomotor da cada crianza, e a actividade grupal 
axuda para as capacidades de comunicación e sociabilidade tan importantes 
para as súas habilidades futuras.

María Prego. Recoñecida mestra de baile tradicional con moitos anos de 
experiencia, tamén é bailadora profesional con premios e recoñecementos 
docentes e artísticos, especializada no ensino como xogo do baile tradicional.

* LudoteGa
Cuartas feiras (mércores) de 17:00 a 20:00 para crianzas a partir de 3 
anos. 

Con Mar Barros. Todas as tardes das cuartas feiras de 17:00 a 20:00 
abrimos a nosa Ludotega para miúdas a partir de 3 anos. Recoméndase  
inscrición previa en sementevigoactividades@gmail.com. Compre indicardes 
o nome da crianza, idade, teléfono de contacto e se sodes socias da 
Semente.

Este ano a LudoteGa será de temática variada semanal e os temas dos 
xogos publicaranse no noso web e facebook

O prezo é de 35€/mes, socias 25€/mes. Días soltos 12€/día. Prezo especial 
para irmáns/irmás: 50€/mes.

* Curso de expresión Plástica e Visual
Quintas feiras (xoves) de 16:30 a 18:00 para crianzas a partir de 4 anos.
Prezo 36€

No Curso de Expresión Plástica e Visual estudaremos o corpo (ser humano), 
as cousas (obxectos) e o mundo (natural e artificial) de man da arte 
contemporánea.

Aproximarémonos ás artistas máis destacadas do século XX e ás súas obras, 
sen esquecer outros referentes anteriores así como o contexto galego. 
Tamén investigaremos a cor, as formas e as texturas, o xesto, a liña e o 
trazo, utilizando variadas técnicas e metodoloxías. No decorrer do curso 
xogaremos con diversos materiais fomentando a creatividade das crianzas a 
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todos os niveis. Desde a escultura até a pintura mural ou o estampado, 
pasando polo debuxo ou collage, a imaxe e a palabra.

Lucía Romaní Fernández. Artista, investigadora e educadora, formouse en 
Belas artes na Universidade de Vigo. Ten unha ampla experiencia na 
educación para adultos e na realización de obradoiros para crianzas 
colaborando con distintas institucións.

* Teatro en inglés
Quintas feiras (xoves) de 18:00 a 19:00 para crianzas a partir de 3 anos.

O obxectivo é aprender a desenvolver habilidades lingüísticas xunto con 
habilidades de carácter social. Aprender lingua (inglés) teatralizando, é dicir, 
brincando. Xogamos coas linguas, trabalinguas, rimas populares para 
coñecer a cultura, cancións para divertir e lembrar, contos populares, recitais 
de poesía… nesta actividade desenvolvemos todas as capacidades 
comunicativas: expresión oral, corporal e sensorial e ao tempo aprendemos 
inglés dun xeito natural.

Anthony Venn, británico afincado e integrado no lugar de Vilaboa, estudou 
arte dramática con longa experiencia no ensino de linguas e teatro na Gran 
Bretaña, Portugal e Galiza. Participante activo obradoiros de títeres e 
pequenas representacións en feiras e festas da contorna

* LIÑAS DANZANTES .Obradoiro de Debuxo e Danza
Sextas feiras (venres) de 16:30 a 18:00 para crianzas desde 5 anos.
Prezo 38€

Existe unha necesidade de que as crianzas dispoñan de espazos nos que 
poidan expresarse libre e creativamente. É importante achegar espazos 
lúdicos que permitan as relacións empáticas favorecendo a mellora dos 
vínculos afectivos e do autoconcepto.

A expresión corporal permite liberar o corpo a través do movemento 
espontáneo e creativo. Trátase dunha expresión artística que só existe no 
mesmo instante no que se produce, o que permite unha experiencia intensa 
da vivencia. A expresión plástica permite a representación simbólica do que 
nos rodea ou do noso mundo interior, rexistrando o noso propio trazo, 
formas, cores, etc. 

Iria Cacheiro Paradela e Laura Álvarez Conde: educadoras recoñecidas con 
ampla experiencia, Iria no campo da danza e da intelixencia emocional e 
Laura no mundo da arte e da expresión corporal, dando como resultado un 
proxecto que une dúas técnicas, potenciándose mutuamente e ampliando así 
as posibilidades creativas e expresivas das crianzas.
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* Musica
Sextas feiras (venres) de 18:00 a 19:00 para crianzas desde 3 anos.
Prezo 25€

Este curso nace coa intención de sensibilizar as crianzas coa música desde 
unha perspectiva lúdica. Daranse a coñecer os diferentes instrumentos e as 
posibilidades de cada un, así como os distintos ritmos, letras e melodías que 
conforman este estilo a través dun repertorio coidadosamente seleccionado e 
adaptado ao grupo e idades do alumnado. A música tradicional galega será 
tamén o pretexto para ensinar linguaxe musical. O curso será impartido 
por José Castro Álvarez

* Horta – Aula ambiental
Sábados de 11:00 a 13:00 para crianzas desde 3 anos.

Obradoiro para crianzas onde se poida empezar a comprender o 
funcionamento das plantas e outras cousas que inflúan na vida das hortas

A aula ecolóxica é un espazo de traballo coas mans, un espazo para coidar o 
planeta e a nós mesmas. Coas mans na terra, as crianzas poderán participar 
na planificación, construción e xestión colectiva dunha pequena horta 
ecolóxica.  Dun xeito lúdico e creativo, aprenderemos a escoller sementes, 
fertilizar a terra, pór e coidar as nosas plantas e aproveitar os seus froitos e 
follas. 

Roi Seoage será o noso guía nesta actividade
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