Comic
Angela Curro
De que trata a actividade:

información
Luns, 16:00 - 17:00
Cursos, 2º EP - 6º EP
Prezo, 15 euros/mes
Materiais,Un lapis HB,
goma e afilalapis.
Seguirase un cuadernillo
cos traballos

A través da APA
@ancusailustraciones
Angela Curro

De desenvolver a creatividade artística do alumno,
mediante o debuxo e a narrativa, creando
personaxes, fondos, obxectos e historias.

Traballaremos:
-Historia do cómic: onde, como e por que nace o cómic e exemplos
de obras e autores máis representativos e interesantes.
-Deseño de personaxes: anatomía, caracteres, fisonomía,etc..
-Deseño de fondos: perspectivas, paisaxes, exteriores e interiores.
-Guión: que queremos contar.
-Narración: como contar o que queremos contar.
-Storyboard: estrutura e composición da páxina de cómic.
-Tipos de viñetas: a súa ordenación e tamaño, diferentes planos e a
súa nomenclatura.
-Tipos de globos para os diálogos: linguaxe de cómic.
-Diferentes acabados dunha páxina: lapis, tinta, cor.
-Lecturas recomendadas e a súa análise posterior, así como a súa
importancia e influencia.

Sobre Angela
Licenciada en Belas Artes pola facultade de Belas Artes de
Pontevedra (2005-2010).
Ilustradora e debuxante de cómics para todos os públicos.

traballos:
http://www.komic.es/es/lecturas/801-baixoopantanodeangelacurro.html

O corpo expresivo
Anna Cañadillas
De que trata a actividade:

información
Martes, 16:00 - 17:00
Cursos, INF. - 1º EP
Prezo, 16 euros/mes

A través da ANPA

Obradoiro dirixido a nenos e nenas de 3 a 6 anos de idade, onde
a expresión corporal será o centro de atención. A finalidade non
será crear unha peza de teatro senón indagar sobre as
posibilidades expresivas do corpo e a voz.

Traballaremos:
Traballando sempre dende o xogo, con ferramentas como a música, a
experimentación con obxectos cotiás (teas, papel…), a mímica e o xogo
simbólico.
Traballaremos con dúas temáticas principais: a natureza e as emocións.
Un dos obxectivos é crear un espazo onde os nenos e nenas se sintan
libres de expresar e experimentar coas emocións ou sensacións e onde
o emprego do corpo sirva como vehículo de expresión.

Sobre Anna
www.obauldatiatola.com

Pedagoxía teatral na escola Studis de Teatre (pedagoxía de
Jacques Lecoq) 800 horas. 2007-2008.
Interpretación nas escolas Studis de Teatre; teatro xestual,
traballo con diferentes máscaras (neutra, larvaria, expresiva,
Commedia dell Arte) 1200 horas. 2003-2005 e Escola Municipal
de Teatro de Vigo, 1900 horas. 2000-2002

traballos
ESPECTÁCULOS INFANTÍS
-“Remando cara a igualdade” de O Baúl da tía Tola, Ceip Fontes-Baíña de Baiona. 2021.
- “Lixo”de O baúl da tía Tola, Auditorio Daniel Castelao. 2019.
- "Estrazalonia" de O baúl da tía Tola. 2016.
- “TilinTilonia” de O baúl da tía Tola. 2014.
PROFESORA DE TEATRO (cursos regulares e monográficos)
CEIP Cristo da Victoria (2018-2019) , Virxe do Rocío, Castelao (2011-2014) Altamar
(2008-2012), Vilalaura (2008-2009), Celso Emilio Ferreiro (2008-2010) en Vigo. Sant Joan
Bosco e Joan Pelegrí (2003- 2005) en Barcelona. Na Escola Comarcal de Teatro do Baixo
Miño (2009-2011)

Teatro
Anna Cañadillas
De que trata a actividade:
A idea deste obradoiro, a partir dos 6 anos, é darlles ferramentas
para que sexan capaces de crear entre todos e todas unha peza
teatral.

información
Martes, 17:00 - 18:00
Cursos, 2º EP - 6º EP
Prezo, 16 euros/mes

A través da ANPA

Traballaremos:
1. Expresión corporal e vocal. (xogos expresivos, traballo coas emocións,
coa música...)
2. Creación de personaxes e escenas. (xogos de improvisación, de
imitación...)
3. Montaxe de espectáculo. (ensaios, memorización, creación de
decorado, de vestiario…) A finalidade é ofrecer un espazo onde os nenos
e nenas se sintan cómodos e con liberdade de expresarse, un espazo de
creación colectiva.

Sobre Anna
www.obauldatiatola.com

Pedagoxía teatral na escola Studis de Teatre (pedagoxía de
Jacques Lecoq) 800 horas. 2007-2008.
Interpretación nas escolas Studis de Teatre; teatro xestual,
traballo con diferentes máscaras (neutra, larvaria, expresiva,
Commedia dell Arte) 1200 horas. 2003-2005 e Escola Municipal
de Teatro de Vigo, 1900 horas. 2000-2002

traballos
ESPECTÁCULOS INFANTÍS
-“Remando cara a igualdade” de O Baúl da tía Tola, Ceip Fontes-Baíña de Baiona. 2021.
- “Lixo”de O baúl da tía Tola, Auditorio Daniel Castelao. 2019.
- "Estrazalonia" de O baúl da tía Tola. 2016.
- “TilinTilonia” de O baúl da tía Tola. 2014.
PROFESORA DE TEATRO (cursos regulares e monográficos)
CEIP Cristo da Victoria (2018-2019) , Virxe do Rocío, Castelao (2011-2014) Altamar
(2008-2012), Vilalaura (2008-2009), Celso Emilio Ferreiro (2008-2010) en Vigo. Sant Joan
Bosco e Joan Pelegrí (2003- 2005) en Barcelona. Na Escola Comarcal de Teatro do Baixo
Miño (2009-2011)

Manualidades
Ana Cristina Costas
De que trata a actividade:
Explorar a creatividade e a imaxinacioón o mesmo tempo que se
traballan as habilidades motrices, a concentración e autoestima.

información
Mercores, 16:00 - 17:00
Cursos, INF. - 1ºEP
Prezo, 23 euros/mes
Materiais, Incluido

Traballaremos:
- Goma Eva
- Lienzos e dibuxo
- Barro
- Madeira
- Decoracións: Nadal, libretas, bandexas cristal, tela...

A través da ANPA

Experiencia
Colexio de Teis, 2004 - 2005
Centro cultural cabral, 2007 - 2020
Colexio Eduardo Pondal, 2009 - 2020
Asociación de mulleres Lúa Bembrive. 2011 - 2020
Asociación veciñal Soutoxusto, 2012 - 2013
residencia Agarimo, 2017 -2018

traballos

Ingles
Sarah Davis
De que trata a actividade:

información
Xoves, 16:00 - 17:00
Cursos, INF. - 1ºEP

Educadora nativa, EEUU
Posúo un coñecemento profundo das necesidades dos que se
enfrontan ao reto de aprender un novo idioma e proporciono
leccións dinámicas que lles permiten crecer e prosperar

Traballaremos:
Grupos distribuídos por idade para poder adaptarnos ás capacidades
dos alumnos ofrecendo así un aprendizaxe a medida

Xoves, 17;00- 18:00
Cursos, 2ºEP - 6º EP

Sobre Sarah
Prezo, 20 euros/mes
A través da ANPA

Bachelor of arts sociology, universidad estatal sna francisco, 2014
TEFL certification, The TEFL Academy, 2020
(TEFL, es una calificación reconocida internacionalmente para enseñar inglés en el
extranjero y un componente crítico de su solicitud de trabajo de enseñanza
internacional. Una calificación TEFL permite a los maestros enseñar inglés a estudiantes
cuyo primer idioma no es el inglés.)

traballos
Solucións en inglés (autónomo), 2021 - Presente. Vigo
- Metodoloxía fonética implementada que mellora a capacidade do estudante para
producir patróns de fala en inglés e pronuncia con maior fluidez
- Unha variedade de servizos lingüísticos ofrecidos a falantes non nativos de inglés con
diferentes niveis de comprensión e unha variedade de necesidades como aprendices.
- Apoiou aos clientes cos seus obxectivos particulares do idioma inglés, como
traducións, preparación de exames, adestramento para falar en público e traballo
práctica da entrevista.
Axudante de lingua e cultura inglesa
Ministerio de Educación de España | Programa BEDA | 2017- 2021 Madrid/Vigo
- Clases de lingua inglesa, xeografía, historia e música para
estudantes de secundaria nun ambiente de inmersión total na lingua inglesa.
- Crear materiais educativos e plans de lección para mellorar o currículo.
e capacitar aos futuros beneficiarios de subvencións.
- Ofrecer titorías prácticas para preparar a máis de 120 estudantes para Cambridge
Exames de competencia en inglés con gran éxito.

Iudo
Laura Bajo
De que trata a actividade:

información
Mercores, 16:00 - 17:00
Cursos, 6 anos - 6ºEP
Prezo, gratis

Deporte Escolas é un programa deportivo gratuíto da Deputación
de Pontevedra en colaboración e coordinación coas federacións
deportivas para contribuír ao desenvolvemento e fomento da
actividade deportiva en idade escolar.
As escolas estarán destinadas a nenas e nenos en idade escolar de
toda a provincia de Pontevedra.

Organiza
a través da ANPA

Actividade organizada dende a Deputación de Pontevedra, a
información e orientativa a espera da convocatoria e resolución para o
curso 22/23.
Actividade para todos os alumnos do centro (socios e non socios da
ANPA)

https://www.depo.gal/es/

Club de Ciencias
Ana Míguez
De que trata a actividade:
Programa da secretaría e fromación profesional, innovación
educativa "club de ciencias" para centros docentes públicos

información
Luns, 15:45 - 16:45
Cursos, 3ºEP - 6ºEP
Prezo, gratis

Actividade organizada pola Xunta de Galicia, a información e orientativa
a espera da convocatoria e resolución para o curso 22/23
Actividade para todos os alumnos do centro (socios e non socios da
ANPA)
http://www.edu.xunta.gal/portal/es/node/34318

Sobre Ana
- Aplicación ferramnetas dixitais na contorna educativa, impulsa06, 2020
A través da ANPA

www.heroesparalaciencia.com

- Búscanse heroes (cursos en liña) Fundación Equipo Humano, 2019
- Grado bioloxía Universidade de Vigo, 2010 - 2014

traballos
PROFESORA DE ACADEMIA Superheroes, Pazos de Borbén Clases particulares de
todas as materias e a todos os niveis ata Bacharelato, 2014 - actual
DIVULGADORA DE CIENCIA, Ciencia en Movemento - Gondomar Divulgadora de
ciencia mediante museos e talleres científicos, 2019 - 2020
HEROES PARA A CIENCIA. Empresa de divulgación de ciencia mediante museo,
talleres, aniversarios, eventos, 2019 - actual

Baile moderna
Sara Pío Román
De que trata a actividade:

información
Xoves, 15:45 - 16:45
Cursos, 2º EP - 6ºEP
Prezo, 20 euros/mes
(pago directamente a
mestra)
Materiais, zapatillas ballet

Directamente coa mestra

Desenvolver mediante unha actividade divertida elementos como a
elasticidade, psicomotricidade,bilateralidad, coordinación, educación
do oído e do corpo, así como outros valores como o esforzo,
compañeirismo, confianza nun mesmo, respecto, traballo en equipo,
compromiso e disciplina do alumno/a.
A danza é unha actividade moi completa a nivel físico, emocional e de
interacción cun mesmo e cos demais.

Traballaremos:
Quecemento e estiramento (Stretching).
Exercicios espaciais e técnica.
Realización de diagonais.
Aprendizaxe de coreografía.

Sobre Sara
Ampla experiencia docente en centros escolares e Escolas de danza.
Profesora desde os 17 anos e formada desde pequena no mundo da danza e a
ximnasia.

traballos
Actualmente traballando noutros 3 centros escolares, a parte do CEIP
Laredo e unha escola de danza en Vigo, (arte&danza).

Club de lectura
Manuel Bragado
De que trata a actividade:
Actividade organizada dende o centro para todos os alumnos tanto
socios como non socios da ANPA, dirixida polo responsable do
departamento de orientación.

información
Mercores, 16:00 - 17:00
Cursos, 3º EP - 6ºEP
Prezo, gratis
Materiais, incluido

A traves do departamento de

Fomentar o habito da lectura nos nenos o mesmo tempo que
desenvolven oseu espiritu crítico.

Ventaxas da lectura:
Adquisaición de vocabulario
Mellora da expresión
Potencia a cratividade
Mellor compraensión lectora
Axuda coa concentración
Desenvolvemento da personalidade

orientación

Inclúe:
Libros
Visitas dos diferentes autores
Saidas relacionadas

