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INTRODUCCIÓN: 

Na Trastenda dos Contos 

levamos dende os nosos 

inicios traballando  de 

forma transversal contidos 

relativos á igualdade. Cada 

conto, cada cantiga, cada 

xogo busca rachar un 

estereotipo de xénero, 

formentar a coeducación, 

... en definitiva  normalizar 

entre as vindeiras 

xeracións a igualdade. De 

todo este traballo xurde un amplo abano de contos, 

xogos, cantigas, ... coas que abordar os distintos 

contidos relativos á igualdade e ó sexismo.  

Baixo o nome “Contos vellos novos finais” recollemos 

3 propostas segundo os contidos que se queiran 

traballar arredor da igualdade.  3 espectáculos 

distintos entre os que escoller segundo sexa o voso 

interese.  

  

 

FICHA TÉCNICA: 

Espectáculo: “CONTOS VELLOS NOVOS FINAIS 

(Contos de igualdade)”. 

Compañía: A TRASTENDA DOS CONTOS  

Tlf Represetante: 653616126 Felipe Díaz (Caxoto)  

Público: Nenos/as a partir de 4 anos. 

Duración: 60 minutos 

 

SINOPSE: 

Baixo o paraugas dun 

mesmo espectáculo 

“Contos vellos novos 

finais” ofertamos tres 

espectáculos diferentes 

segundo os contidos 

que se queiran abordar. Cada proposta ten unha 

persoaxe, unha trama e unha proposta escénica 

diferentes. Sempre dende o bo humor, a narración 

oral e a educación en valores: 
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- Médico: Un médico ven a 

diagnosticar o sexismo. 

Traballamos contidos 

relativos á igualdade laboral 

(teito de cristal, brecha 

salarial, reparto laboral 

segundo o sexo, ...) 

 

- Chico da limpeza: Este 

chico da limpeza aproveita 

os seus descansos para ler 

libros nas bibliotecas. 

Abordamos a presenza dos 

estereotipos na literatura 

infantil tradicional e na 

literatura en xeral.  

 

- Cociñeiro: Un cociñeiro conta da súa experiencia nas 

tarefas do fogar. Tratamos nesta función aspectos 

relativos á coeducación, corresponsabilidade e 

conciliación familiar.  

 

CARACTERÍSTICAS DO ESPECTÁCULO: 

Este espectáculo está pensado para levar a cabo en 

escenario (salón de actos, teatro, auditorios, ...) pero 

pode ser adaptado para representalo en espazos 

amplos (aulas, bibliotecas, prazas exteriores, ...).  

O espectáculo inclúe equipo de son e dinamización 

musical antes e despois da función.  

 

NECESIDADES TÉCNICAS: 

-Escenario: 5 m (boca), 5 m (fondo), 4 m (alto) 

-Iluminación escénica básica 

-Equipo de son adaptado ó espazo (o espectáculo 

conta cun equipo de 350 watios e micro inhalámbrico) 
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Felipe Díaz (CAXOTO): 

Felipe Díaz (Caxoto) é a 

persoa que se atopa detrás 

do mostrador na Trastenda 

dos Contos. Dende sempre 

ligado ó espazo escénico 

ben a través da música, do 

baile tradicional ou do 

teatro;  Caxoto entra en 

contacto coa oralidade  coa 

súa chegada á Editorial 

Kalandraka. Aínda que 

comeza como mozo de 

almacén ese mesmo ano 

asumirá o reto de ser 

contador na campaña de animación á lectura que 

durante 4 meses o leva por colexios e bibliotecas de 

toda a xeografía galega.   

A partires de aí comeza un longo camiño cheo de 

interesantes paradas no que ir definindo o contador 

que chegará a ser. Neste periodo realiza cursos de 

narración oral con algunhas das figuras máis 

relevantes da narración oral en Galicia como  Paula 

Carballeira, Cándido Pazó, Campanari, Mercedes  

Hernández, Carolina Rueda, Escola de Narración oral 

de AEDA,  …   

Caxoto Contacontos percorreu varias veces toda a 

xeografía galega con espectáculos de narración oral 

para público infantil, adolescente e adulto. 

Participando (e repetindo) nalgúns dos máis 

relevantes festivais de narración oral e/ou teatro: 

- Festival Atlántica (Santiago de Compostela) 

- Festival Núbebes (Pontevedra) 

- Festival “Falando a Boca Chea” (A Coruña) 

- Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) 

- Festival EVA- Era Uma vez no Atlántico (Madeira-

Portugal) 

- ... 

 

 


