
PROGRAMACIÓN  CULTURAL  MARZO 2013
MOSTRAS BIBLIOGRÁFICAS

“Teatro e poesía infantil”: Sala infantil (do 1 ao 30 de marzo)
”Escolma de poesía e teatro”: 2º andar (do 15 ao 31 de marzo)
“Día da muller traballadora”: 3º andar (do 4 ao 31 de marzo)

EXPOSICIÓNS 
Exposición de debuxos de Sara Rumeu Padilla." (do 25 de febreiro ao 15 de marzo no Salón de actos)
Sara Rumeu graduada en Belas Artes pola Universidade de Vigo.
Exposición  "Tradicións polacas de Pascua" (do 5 ao 15 de marzo no Hall)
Organizada pola Asociación Cultural Polonia en Galicia na que se mostrarán as tradicións polacas relacionadas coa Pascua. 

EXPOSICIÓN-CONCURSO

”Pasos polo pasado” (do 4 de marzo ao 2 de abril, na Bedeteca )
Exposición-concurso  de  fotografías  históricas  de  Santiago  de  Compostela. Con  esta  iniciativa  SONIA MANDIÁ  ÁLVAREZ  E  FÁTIMA MARTÍNEZ  GÓMEZ 
participantes do programa de voluntariado da Xunta na Rede de Bibliotecas (Bibliovol) convídanvos aos usuarios a coñecer a nosa cidade a través dunha serie de 
fotografías históricas extraidas dos libros do Fondo Local da nosa biblioteca e a adiviñar a localización das imaxes. Os que as identifiquedes correctamente  
participaredes no sorteo dun lote de libros. A entrega farase o día 2 co gallo do 5º Aniversario da Biblioteca e do Día Internacional do Libro Infantil e Xuvenil. Máis  
información na Biblioteca.

CAFÉ DE IDIOMAS
Trátase dunha proposta da biblioteca para practicar dun modo informal diferentes linguas estranxeiras, non se esixe ningún nivel mínimo e non hai profesores.  luns:  
inglés,  martes: francés,  mércores: portugués, xoves: italiano e venres: alemán. (de 16:30 a 17:30h).
Incorporación das seguintes linguas:  luns:  chinés,  martes:  xaponés,  mércores:  lingua de signos,  xoves:  español  para estranxeiros,  venres:  galego para 
estranxeiros. (de 19.30 a 20.30h.). O mínimo para que funcione son 2 persoas.

CONVERSA EN INGLÉS

Conversa en inglés (os venres do 22 de febreiro ao 26 de abril, de 17.00 a 19.00h., nas salas de traballo no 3º andar.).
Michelle Dutton, estudante en prácticas dos cursos internacionais da USC, dirixirá a actividade destinada a adultos con nivel de inglés oral medio-alto. Precísase  
inscrición previa, máximo 10 persoas. Prégase presentarse 10 minutos antes do inicio da actividade.  PRAZAS CUBERTAS!!!

CHARLAS 

"Programación neurolingüística cos teus fillos" (8 de marzo, ás 18.30h. no Salón de actos. Entrada libre ata completar a capacidade da sala)
"Así me criaron, así quiero criar" (20 de marzo, ás 18.30h. No Salón de actos. Entrada libre ata completar a capacidade da sala)
Charlas impartidas por Teresa Hernández Armentia e organizadas por Identia Coaching e Formación. Están dirixida a pais, nais e profesionais da educación.

MESA REDONDA

“O imaxinario atlántico”  (15 de marzo, ás 17.30h. no Salón de actos)
Dentro das actividades do Festival Atlántica teremos na biblioteca a mesa de debate "O Imaxinario atlántico" na que participarán Xabier DoCampo como moderador;  
o recoñecido antropólogo, escritor e recompilador Antonio Reigosa e a escritora, dramaturga, actriz e contacontos Paula Carballeira. Falarán do imaxinario de  
Galicia: lendas, mitos e personaxes fantásticos do mundo Atlántico. 

REUNIÓN DE BOSCQUEXEIROS NA BIBLIOTECA "ÁNXEL CASAL"
O primeiro sábado de cada mes, ás 12 horas, reúnese un grupo de afeccionados ao debuxo na nosa biblioteca.

PRESENTACIÓN PROXECTOS
"Xanela aberta ao Sur" (6 de marzo ás 19.30h. no Salón de actos.  Entrada libre ata completar a capacidade da sala)
É un programa de educación para o desenvolvemento a través do que Amarante Setem organiza grupos de persoas para que durante o verán viaxen a coñecer as 
diferentes organizacións coas que colaboran noutros países, como o Movimento dos Sem Terra en Brasil, Attawassoul en Marrocos e MCCH en Ecuador.

PRESENTACIÓN LIBRO
Presentación do libro "Um sopro de alma" (5 de marzo, ás 19.30h. no Salón de actos)
De Helena Magalhaes autora portuguesa, pintora, escritora, conferenciante e contadora de historias. Está publicado pola editorial Seleer.

ENCONTROS DE NAIS E PAIS

”Círculo de nais e pais” (os mércores de 11.30 a 13.00h. na Bebeteca-Sala infantil)
Para aqueles pais e nais recén estreados, ROSA NEIRA (DOULA E MAESTRA WALDORF) invítavos a encontrarnos no espazo da bebeteca para compartir e  
arrouparnos. Precísase inscrición previa, máximo 10 persoas. Prégase presentarse 10 minutos antes do inicio da actividade.

CLUBS DE LECTURA

Temos clubs de lectura en inglés, francés, español, galego, portugués e de cómic. Para máis información falar coa biblioteca.
FORMACIÓN DE USUARIOS E USUARIAS

Formación de usuarios e usuarias para aprender a usar mellor a Biblioteca  (catálogo, web...): os  luns e xoves de 11.00 a 12.30h. e de 17.00 a 18.30h. nas 
salas de traballo no 3º andar. Reservar por teléfono ou na propia biblioteca.
Formación de usuarios e usuarias para a biblioteca accesible: os venres de 13.00 a 14.00h. nas salas de traballo 3º andar. Reservar por teléfono ou na biblioteca.

VISITAS

Visitas guiadas martes e xoves pola mañá de 10.00 a 11.00h. e pola tarde de 16 a 17h. para coñecer a Biblioteca e os seus servizos. 
Visitas escolares para grupos de 30 nenos e nenas como máximo: mércores de 10.30 a 11.30 h.(Reservar por teléfono ou na biblioteca).

INFANTIL E XUVENIL                                                                                 
NOVIDADE:  BIBLIOTECA PARTICIPATIVA: OS XOVES CÓNTAME UN CONTO, ÁS 18.30H. NA SALA INFANTIL
De modo voluntario e desinteresado os propios usuarios da biblioteca e participantes do programa de voluntariado da Xunta na Rede de Bibliotecas (Bibliovol) lerán 
contos aos nenos e nenas:  Xoves 7 e 21 de marzo lerá os contos SORAYA LEMA. (Entrada libre ata completar a capacidade da sala).
Xoves 7 de marzo: Títulos dos contos:“Cocorico”, “Loboferoz”, “Adiviñas” e “Oh, as cores”.  Xoves 21 de marzo: Títulos dos contos:  “Elmer”, “Leopoldo e 
Casilda”, “O galo traganoces” e “O galo Quirico”.

OS SÁBADOS CHOIVA DE CONTOS, ÁS 12.00H. NO SALÓN DE ACTOS.
Contacontos: "Burromaquia". (2 de marzo. Entrada libre ata completar a capacidade da sala).
Contacontos a cargo de INACIO VILARIÑO, para nenos e nenas de 3 a 12 anos.
Neste espectáculo atopámonos cunha selección de contos, fábulas e cancións que falan da simpatía.
Contacontos: "Contos pequenos para orellas grandes". (9 de marzo. Entrada libre ata completar a capacidade da sala).
Contacontos a cargo de SHEREZADE BARDAJI, para nenos e nenas de 3 a 12 anos.
Son palabras que nacen para ser escoitadas...Meigas, princesas, xigantes van vir a nosa biblioteca para contarnos as súas historias.
Contacontos interpretado na lingua de signos. (16 de marzo. Entrada libre ata completar a capacidade da sala). 
A Federación de Asociación de Persoas Xordas de Galicia interpretará contos na lingua de signos para os que non poden ouvir e en voz alta para os demais. Para  
nenos e nenas de 6 a 12 anos. 
Contacontos: "Contos ás escuras" (23 de marzo. Entrada libre ata completar a capacidade da sala). 
Contacontos a cargo de MARISA IRIMIA, para nenos e nenas de 3 a 12 anos.
Unha viaxe de marabillosas historias que te levarán da luz á sombra, da escuridade á cor.
Contacontos: "Adiviña a cor do crocodilo"(30 de marzo. Entrada libre ata completar a capacidade da sala).
Contacontos a cargo de FÁTIMA FERNÁNDEZ, para nenos e nenas de 5 a 12 anos.
Adiviña, adiviñanza: que cor ten o noso amigo o crocodilo?

ELABORACIÓN DE MARCAPÁXINAS, ÁS 18.30H. NA SALA INFANTIL (do 18 ao 22 de marzo)
SONIA MANDIÁ ÁLVAREZ E FÁTIMA MARTÍNEZ GÓMEZ participantes do programa de voluntariado da Xunta na Rede de Bibliotecas (Bibliovol) convídante a que  
participes no deseño de marcapáxinas que logo plastificaremos para a súa posterior exhibición pública no día do Libro Infantil e Xuvenil (2 de abril), no que este ano  
tamén celebraremos o 5º Aniversario da Biblioteca.


