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En Afundación comprometémonos coa educación en valores estendendo o al-
cance da educación, máis aló da ensinanza de materias e temarios, para for-
mar persoas responsables e capaces de asumir novos retos na construción dun 
mundo máis xusto, baseado no respecto, a empatía e a igualdade.

A través de diversas actividades extracurriculares complementarias, promove-
mos a educación en competencias transversais clave que potencian o talento, 
a autonomía, a solidariedade, a creatividade, a autoestima ou a capacidade de 
traballo en equipo, en definitiva, o crecemento persoal e a apertura de novos 
horizontes vitais. Todo isto, tendo sempre como referencia as esixencias curri-
culares definidas para cada etapa escolar.

A nosa proposta abrangue actividades no ámbito da cultura, con presenza de 
artes escénicas e plásticas, e iniciativas vinculadas ao fomento da lectura; pro-
gramas interxeracionais que facilitan a transferencia de coñecementos e expe-
riencias entre mocidade e xente maior; actividades de educación financeira, que 
promoven o coñecemento de conceptos financeiros desde unha idade tempe-
rá; educación ambiental, dirixida a promover o respecto pola contorna a través 
dun centro interactivo de educación ambiental; e actividades no eido das novas 
tecnoloxías.
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artes escénicas

Descubrir toda a maxia do teatro, a emoción dun concerto ou a beleza da danza 
son só algunhas das sorpresas que se agochan entre os pregos dun pano que 
Afundación levanta para os públicos máis novos. As artes escénicas son unha 
das ferramentas educativas máis útiles para estimular a capacidade de obser-
vación do alumnado, posibilitar o diálogo e a reflexión, desenvolver habilidades 
sociais e xerar coñecemento. Ademais, complementan a súa formación aca-
démica, aprendendo normas de convivencia concretas en espazos comúns e 
compartindo con outras nenas e nenos experiencias novas e diferentes ás que 
se realizan na aula. Valores coma a tolerancia, a amizade, a xenerosidade, a per-
severanza ou o esforzo transmítense dun modo próximo e natural neste tipo 
de contextos. O obxectivo é que as máis novas e novos se divirtan e aprendan 
compartindo.
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O LOBO E A LÚA
Teatro de monicreques/actor

Baobab Teatro
Galego | 50 minutos
Educación Infantil (3 a 6 anos)

Gañador do Premio Barriga Verde de Textos para Teatro de Monicreques na XI Edición 
de 2014. Este espectáculo é unha peza teatral tenra, divertida e intrigante en que os 
seus personaxes conviven a pesar das diferenzas que existen entre eles. Unha obra que 
transcorre sempre de noite, á luz da lúa, e onde se tratan a amizade, a superación dos 
propios medos e o amor.

As nenas e nenos asistentes poderán despedirse dos monicreques e sacaren fotografías canda eles.

AS FABAS MÁXICAS
Teatro de monicreques/actor

Caramuxo Teatro
Galego | 45 minutos
Educación Infantil (3 a 6 anos)

Este espectáculo, contado en primeira persoa polos monicreques, achéganos unha 
nova versión do coñecido conto infantil  Xan e as fabas máxicas. Tras criarse na aldea 
coa súa avoa, Xan vive agora de adulto nun apartamento de Nova York. Un día, coi-
dando as plantas da súa terraza, descobre algo que lle fai lembrar unha infancia chea 
de aventuras, onde co valor, a emoción e o enxeño se conseguirán superar todos os 
obstáculos. 

Ao finalizar a obra amosaránselle os monicreques ás nenas e nenos e sairán a despedilos.
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A NENA E O GRILO MÁIS ALÓ
Música/teatro

Magín Blanco
Galego | 60 minutos
1º e 2º de Educación Primaria

Esta nova montaxe de A nena e o grilo conta, a través da amizade, a cooperación, a 
tolerancia e a superación dos medos, unha historia onde os protagonistas esmagan 
sen querer a súa amiga Xertrude a Araña... Buscando o xeito de devolverlle a vida, topan 
cuns artistas ambulantes que os guiarán a través da maxia e da música ao País dos Mor-
tos. Alí tentarán encontrar a Xertrude para traela de volta.

Este espectáculo ten libro publicado na colección Sonárbore da Editorial Galaxia, de 2019.

SAFARI
Teatro de actor

La Baldufa Companyia de Comediants
Castelán | 55 minutos
1º e 2º de Educación Primaria

O bullying é o tema a abordar neste espectáculo, en que nenas e nenos poderán en-
tender as súas ameazas a partir do comportamento dos seus protagonistas: os ani-
mais da sabana. A preocupación dos nosos investigadores, Piñote e Calabacín, será a 
de descubrir que está a suceder e axudar estes animais ensinándolles que, a través das 
nosas actitudes e comportamentos en positivo, podemos convivir dunha maneira doce 
e tranquila, respectando a todo o mundo.



7

NANA PARA UN SOLDADO
Teatro de actor

Teatro dos Ghazafelhos
Galego | 60 minutos
3º e 4º de Educación Primaria

«A guerra non é un lugar. A guerra non chega ou se vai, está aí... habita nos corazóns 
atrincheirados e nas mentes con metralla...» Esta é a historia dun momento na guerra 
presentado dun xeito cómico e poético, amosando o máis duro do conflito, mais tamén 
o máis fermoso das persoas a través da solidariedade, a amizade, a tolerancia e os valo-
res que nos levan cara á paz.

GAIA
Danza

Cía. Entremáns
Galego | 60 minutos
3º e 4º de Educación Primaria

Gaia é un espectáculo onde a voz e a danza nos achegan coñecementos do medio 
ambiente desde unha óptica imaxinativa. Unha historia en movemento en que a pintura, 
a música e o audiovisual nos axudan a descubrir a intensidade, o poder e a beleza das 
características do noso planeta e dos seus tesouros naturais. A importancia da interac-
ción entre as persoas e a natureza será a clave desta obra. 

Ao final da mesma, haberá unha pequena charla coa rapazada.
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UNBOXING ALICE
Teatro de actor

OnStage Company
Inglés | 65 minutos
5º e 6º de Educación Primaria

Xa pasou moito tempo desde que Alicia visitou Wonderland por última vez. Chegou 
o momento de actualizarse! Tweedle Dee e Twee Dum soben ao carro dos youtu-
bers e serán os encargados de nos guiar por unha viaxe esmendrellante para desve-
larnos a verdadeira natureza de Alice! Todo un «unboxing video»! Esta obra de teatro 
articúlase a partir da participación do público, unha experiencia práctica e divertida 
para asimilar novos coñecementos e aprender a expresarse en inglés. 

TROYA
Teatro de actor 

Zarándula S. C.
Castelán / 60 min
5º e 6º de Educación Primaria

Cada día son máis habituais as fraudes tecnolóxicas. Desde a intrusión con software 
de control remoto, Apps que duplican as SIM, captación de identidades e outros 
perigos menos evidentes coma o cobro por incrementar a calidade dos videoxogos 
gratuítos, a descarga de tons ou as votacións en programas televisivos, moita moci-
dade vese afectada por este tipo de estafas. Os protagonistas desta obriña, Héctor, 
Helena e Alejandro, veranse tamén perante esta situación fraudulenta.
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@ RITMO DE GOLPES
Teatro de actor/música

Percuseve
Castelán | 60 minutos
1º, 2º, 3º e 4º de ESO

25 estudantes de secundaria do C.E. Severo Ochoa de Los Garres (Murcia) mostran 
con esta obra valores coma a solidariedade, capacidade de esforzo e loita, amizade, 
sociabilidade, fortaleza… Un musical que ofrece mediante o teatro, a percusión, o 
rap e a danza, a historia que ocorre na terapia dun gabinete psicolóxico onde coinci-
den un rapaz adicto aos videoxogos, un adulto adicto ao móbil, un influencer e unha 
adolescente con fobia ao móbil debido ao ciberbullying que está a padecer. 

Nesta ocasión os móbiles non só non están prohibidos senón que serán obrigatorios.

CLASS OF VAMPIRES
Teatro de actor

OnStage Company
Inglés | 65 minutos
1º, 2º, 3º e 4º de ESO

É un día moi importante para os nosos protagonistas! Comeza a rodaxe da súa primeira 
película, mais non vai ser doado... por un erro na asignación de tarefas veranse na obriga 
de improvisaren un creativo e innovador xeito de facer cinema! Unha versión auténtica, 
extravagante e divertida do clásico de Bram Stoker, unida a Turner, Buffy e Crepúsculo, 
coa que te desangrarás... da risa! O teatro participativo será a ferramenta máis útil, prác-
tica e divertida para aprender o inglés.
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CICLO DE CINEMA SUBMARINO 
CINEMA DOCUMENTAL

Colabora a Universidade de Vigo
5º e 6º de Educación Primaria, 1º e 2º de ESO

EL OCASO DEL REY

Asturias
Castelán / 50 minutos
Dirección: David Álvarez & Jorge Chachero
Guión: David Álvarez
Imaxe: Jorge Chachero & David Álvarez
Produción: DocumentAzul S.L.
Deseño musical e son: Marcos Cabal
Locución: Nuria Santos

Ao longo da historia, os salmóns foron pescados tanto na mar coma no río cando 
regresaban para reproducirse, e tras séculos de persecución e de destrución do 
seu hábitat, os sobreviventes daqueles magníficos animais habitan menos dunha 
terceira parte dos ríos que ocuparon no pasado. Neste documental seguiremos os 
salmóns ao longo do seu incrible ciclo de vida, desde o seu nacemento até a súa 
viaxe cara ao océano e o regreso ao río que os viu nacer, e falaremos da súa rela-
ción co ser humano desde a antigüidade até os nosos días.
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BAJO NUESTROS MARES: MAR CANTÁBRICO

Asturias
Castelán / 13 minutos
Guión, fotografía e realización: Jorge Chachero
Música: Jesús Coronado
Grafismo: Luis Ballesteros
Biólogo asesor: David Álvarez
Produción: DocumentAzul S.L.
Locución: Antón Caamaño

 

Documental submarino sobre as especies que habitan a costa asturiana. Un percorri-
do polo mundo submarino do Cantábrico onde poderemos ver as especies animais 
e vexetais máis representativas, así coma algúns dos seus curiosos comportamentos.
O mar Cantábrico considérase un mar tépedo e unha das súas características máis 
singulares é a presenza de extensos bosques de algas pardas que reciben o nome de 
quelpos. Así mesmo, a auga non é tan transparente coma a dos mares tropicais, ten 
unha cor verdosa que indica a presenza de fitoplacton.
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CALENDARIO DE
ACTIVIDADES ESCÉNICAS

Santiago
Auditorio ABANCA

@ RITMO DE GOLPES
17 de outubro de 2019

TROYA
29 de outubro de 2019

GAIA
7 de novembro de 2019

A NENA E O GRILO MÁIS ALÓ
28 de novembro de 2019

UNBOXING ALICE
15 de xaneiro de 2020

CLASS OF VAMPIRES
21 de xaneiro de 2020

O LOBO E A LÚA
5 e 6 de marzo de 2020

A Coruña
Auditorio Sede Afundación

TROYA
30 de outubro de 2019

GAIA
20 de novembro de 2019

A NENA E O GRILO MÁIS ALÓ
19 de decembro de 2019

UNBOXING ALICE
13 e 14 de xaneiro de 2020

CLASS OF VAMPIRES
20 de xaneiro de 2020

O LOBO E A LÚA
10 e 11 de marzo de 2020

Ferrol
Auditorio Sede Afundación

TROYA
25 de outubro de 2019

GAIA
8 de novembro de 2019

A NENA E O GRILO MÁIS ALÓ
27 de novembro de 2019

UNBOXING ALICE
9 e 10 de xaneiro de 2020

CLASS OF VAMPIRES
17 de xaneiro de 2020

O LOBO E A LÚA
12 e 13 de marzo de 2020

Lugo
Auditorio Municipal Gustavo Freire

TROYA
28 de outubro de 2019

GAIA
22 de novembro de 2019

A NENA E O GRILO MÁIS ALÓ
10 de decembro de 2019

CLASS OF VAMPIRES
10 de xaneiro de 2020

UNBOXING ALICE
16 de xaneiro de 2020

O LOBO E A LÚA
27 e 28 de febreiro de 2020

Ourense
Auditorio Municipal

TROYA
8 de novembro de 2019

GAIA
27 de novembro de 2019

A NENA E O GRILO MÁIS ALÓ
9 de decembro de 2019

CLASS OF VAMPIRES
9 de xaneiro de 2020

UNBOXING ALICE
20 e 21 de xaneiro de 2020

SAFARI
3 e 4 de febreiro de 2020
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O LOBO E A LÚA
2, 3 e 4 de marzo de 2020

NANA PARA UN SOLDADO
9 e 10 de marzo de 2020

AS FABAS MÁXICAS
6 e 7 de maio de 2020

Pontevedra
Auditorio Sede Afundación

TROYA
21 e 22 de outubro de 2019

GAIA
4 a 6 de novembro de 2019

A NENA E O GRILO MÁIS ALÓ
2 a 4 de decembro de 2019

CLASS OF VAMPIRES
13 de xaneiro de 2020

UNBOXING ALICE
22 a 24 de xaneiro de 2020

SAFARI
5 a 7 de febreiro de 2020

O LOBO E A LÚA
17 a 20 de febreiro de 2020

NANA PARA UN SOLDADO
3 a 5 de marzo de 2020

AS FABAS MÁXICAS
15 a 17 de abril de 2020

Vigo
Auditorio Teatro Afundación

@ RITMO DE GOLPES
15 e 16 de outubro de 2019

TROYA
4 a 7 de novembro de 2019

GAIA
13 a 19 de novembro de 2019

CINEMA SUBMARINO
20 e 21 de novembro de 2019
5º e 6º de primaria
22 de novembro de 2019
1º e 2º de ESO

A NENA E O GRILO MÁIS ALÓ
11 a 18 de decembro de 2019

CLASS OF VAMPIRES
14 a 16 de xaneiro de 2020

UNBOXING ALICE
27 a 31 de xaneiro de 2020

O LOBO E A LÚA
3 a 7 de febreiro de 2020

NANA PARA UN SOLDADO
10 a 14 de febreiro de 2020

SAFARI
2 a 6 de marzo de 2020

AS FABAS MÁXICAS
23 de abril a 5 de maio de 2020

Lalín
Auditorio Municipal

TROYA
23 de outubro de 2019

Viveiro
Teatro Pastor Díaz

TROYA
24 de outubro de 2019

León
Auditorio Ciudad de León

TROYA
3 de decembro de 2019

Burela
Auditorio da Casa da Cultura

UNBOXING ALICE
17 de xaneiro de 2020

O Barco de Valdeorras
Teatro Municipal Lauro Olmo

UNBOXING ALICE
3 de febreiro de 2020
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artes plásticas

As exposicións son unha canle de comunicación que emociona, forma, amplía 
os nosos horizontes vitais e creativos e nos conecta con outros xeitos de pen-
sar e vivir, de aí a importancia de achegar esta oferta cultural a públicos infantís 
e xuvenís no marco dunhas didácticas que aglutinan diversión, aprendizaxe e 
adaptación aos diferentes tramos de idade.

Unha paisaxe ao óleo de tons cálidos é unha escusa para falar do clima; unha 
fotografía urbana, para abordar a ecoloxía; e un retrato do século XIX, para facer 
memoria sobre a nosa historia. A Colección Afundación e o resto de exposi-
cións, nas súas múltiples posibilidades, pretenden ser apoio e reforzo das pro-
gramacións educativas, unha maneira de ensinar diferente, un novo escenario 
para formar e apoiar o extraordinario labor do profesorado e as familias.
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«Nuestro planeta. Netflix»
A Coruña | 16 de outubro a 11 de xaneiro 

A aventura documental de David Attenborough e as súas impresionantes imaxes da vida 
natural saltan de Netflix á nosa sala de mostras na Sede da Coruña. Un berro de atención 
sobre o colapso en que poderiamos entrar en menos de 20 anos se non freamos os de-
vastadores efectos da contaminación. Desde o mundo submarino ata a selva, pasando 
por desertos, lagos e augas costeiras, a serie presenta toda a beleza e esplendor do noso 
mundo para conectar co espectador e facer chegar a súa conclusión final. O futuro do 
noso planeta está nas nosas mans.

• Patas peludas, peludas patas. Visita obradoiro de infantil a 3º de primaria
• A sangue frío… Visita obradoiro de 4º de primaria a 2º de ESO 
• O noso planeta. Visita obradoiro para 3º, 4º de ESO, bacharelato e CF

Prezo: 1 €/participante 
Sede Afundación A Coruña | Cantón Grande, 8 
areaeducativacoruna@afundacion.org | 981 185 060
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«Papiromates.
Matemáticas + creatividade = papiroflexia»
Ferrol | 19 de setembro a 25 de xaneiro

Con esta mostra achegarémonos á maxia da papiroflexia e origami desde un punto de 
vista matemático, unha relación imprescindible para o deseño de figuras de papel. Na 
realización destas pezas, de valor case escultórico, non se usaron pegamento nin tesoi-
ras, tan só o pregado do papel e principios matemáticos. 

Convidamos toda a comunidade a participar nas actividades educativas:

• A historia dos números que se transformaban en figuras. Visita obradoiro de infan-
til a 3º de primaria 
• Para que serven as mates. Visita obradoiro de 4º de primaria a 2º de ESO
• Papiromates. Matemáticas + Creatividade = Papiroflexia. Visita obradoiro de 3º e 
4º de ESO, bacharelato e CF

Prezo: 1 €/participante
Sede Afundación Ferrol | Praza da Constitución, s/n
areaeducativaferrol@afundacion.org | 981 330 280
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«Fotografía Contemporánea Colección Telefónica»
Santiago de Compostela | 22 de outubro a 26 de xaneiro

Este outono a colección de fotográfica contemporánea da Fundación Telefónica chega 
á Sede de Afundación en Santiago de Compostela cunha mostra que repasa os co-
mezos da fotografía como ferramenta de expresión artística. Supeditada, ata entón, ao 
mundo editorial e publicitario nos anos 60, grazas á arte pop, a fotografía erixiuse coma 
unha das linguaxes artísticas máis destacadas da era contemporánea. Coa finalidade 
de achegala á comunidade escolar, Afundación presenta un programa educativo para 
todas as idades:

• O conto das fotografías que querían voar. Visita obradoiro de infantil a 3º de primaria 
• A pintura morreu! Visita obradoiro de 4º de primaria a 2º de ESO
• Fotografía documental vs. fotografía artística. Visita obradoiro para 3º, 4º de ESO, ba-
charelato e CF

Prezo: 1 €/participante
Sede Afundación Santiago | Rúa do Vilar, 19
areaeducativacompostela@afundacion.org  | 981 552 577

Helena Almeida , Seduzir (#9), 2002
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«Oswaldo Guayasamín»
Lugo | 26 de setembro a 11 de xaneiro

Con esta mostra conmemoramos o centenario do nacemento do pintor Oswaldo Gua-
yasamín (Quito, 1919) e o vixésimo aniversario do seu falecemento (Baltimore, 1999). 
Estamos perante un dos artistas latinoamericanos máis destacados do século XX, coñe-
cido polos seus retratos de importantes personalidades e pola súa vinculación ao mura-
lismo, ademais de polo seu coñecemento da vida indíxena e as culturas prehispánicas. A 
mostra comprende dúas series pertencentes á Fundación Museo do Gravado á Estampa 
Dixital do Concello de Riveira. Preparamos un programa en valores e con numerosos 
encontros entre as culturas española e americana:

• Pachakuti wawakuna (Do quechua: Historias do pasado para nen@s). Visita obradoiro 
para escolares de infantil a 3º de primaria 
• Tinkukuy qhiswa (Do quechua: Encontros). Visita obradoiro para escolares de 4º de 
primaria a 2º de ESO
• Oswaldo Guayasamín. Visita obradoiro para 3º e 4º de ESO, bacharelato e CF 

Prezo: 1 €/participante
Sede Afundación Lugo | Praza Maior, 16
areaeducativalugo@afundacion.org | 982 289 096

Oswaldo Guayasamín, La virgen del Sol y la Luna
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«Con D de Arte. Unha ollada infantil á Colección Afun-
dación máis contemporánea»
Pontevedra | 23 de outubro a 11 de xaneiro

Afundación presenta esta mostra de arte contemporánea concibida e deseñada para 
nenas e nenos. Artellada coas ferramentas necesarias para comunicarnos cos máis pe-
ques da casa, «Con D de Arte» preséntase coma un proxecto en que primaron os cri-
terios pedagóxicos e os intereses da rapazada segundo as súas idades. Composicións, 
formas, liñas, cores, emocións, o grande e o pequeno... 

• A arte que só pequenas e pequenos logramos comprender. Visita obradoiro de infantil 
a 3º de primaria.
• Brigadas creativas. Visita obradoiro de 4º de primaria a 2º de ESO
• Con D de arte. Visita obradoiro para 3º e 4º de ESO, bacharelato e CF

Prezo: 1 €/participante 
Café Moderno Afundación Pontevedra | Praza de San Xosé, 3 
areaeducativapontevedra@afundacion.org | 986 333 210



Rafael Úbeda, Arpegios, 2004 20

«Sonoro empeño. A música nas coleccións
ABANCA e Afundación»
Vigo | 10 de outubro a 4 de xaneiro

As coleccións Afundación e ABANCA únense para crear unha das composicións artís-
ticas musicais máis destacadas da tempada. A mostra «Sonoro empeño» é unha viaxe 
a través da interpretación pictórica da música, de autores coma Wassily Kandinsky, Pa-
blo Picasso, Castelao, José Manuel Broto, Rafael Úbeda, Urbano Lugrís, Luís Seoane, 
Menchu Lamas, Luís Caruncho ou Xaime Quessada, entre outros senlleiros. Poderemos 
gozar da súa obra a través dun programa didáctico adaptado a escolares de todas as 
idades:

• As catro estacións da arte e a música. Visita obradoiro de infantil a 3º de primaria 
• Das audicións ás sensacións. Visita obradoiro de 4º de primaria a 2º de ESO 
• Sonoro empeño. Visita obradoiro para 3º e 4º de ESO, bacharelato e CF 

Prezo: 1 €/participante
Sede Afundación Vigo | Policarpo Sanz, 26
areaeducativavigo@afundacion.org | 986 129 032 
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«Santomé, conxunto arqueolóxico natural»
Ourense | outubro a xaneiro

A Xunta de Galicia, a través do Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense, presenta esta 
mostra coa finalidade de achegar a toda a comunidade educativa o importante legado 
que alberga este espazo. A menos de 3 quilómetros do centro da cidade de Ourense 
sitúase o conxunto de Santomé, un lugar onde se reúnen importantes restos arqueo-
lóxicos e un espazo natural único cun valor incalculable para a cultura galega. Historia 
castrexa, romana e patrimonio natural daranse cita na nosa proposta para escolares.

• Un bosque moi animado. Visita obradoiro de infantil a 3º de primaria
• Unha de castrexos e outra de romanos. Visita obradoiro de 4º de primaria a 2º de ESO
• Santomé, conxunto arqueolóxico natural. Visita obradoiro para 3º e 4º de ESO, bacha-
relato e CF

Prezo: Gratuíta (Patrocinada polo Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense)
Sala de Exposicións Afundación Ourense | Praza Maior, 4
areaeducativaourense@afundacion.org | 988 391 746
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CORRENTE CULTURAL
EXPOSICIÓNS ITINERANTES

Afundación Obra Social ABANCA ten como misión a realización dunha acción cul-
tural que contribúa a mellorar a sociedade galega. Para acadar esta aspiración, faise 
necesario saír dos centros propios e estender unha rede de actividade que permita 
chegar a todos os puntos, levando alí os beneficios que cada proposta cultural de 
calidade nos achega. 

Froito desta reflexión, nace o proxecto Corrente Cultural, unha iniciativa con vo-
cación colaborativa en que participan os concellos como entidades asociadas ao 
proxecto, e  Afundación Obra Social ABANCA e ABANCA, institucións cunha longa 
traxectoria e vocación de traballo a favor de Galicia e cunha extensa implantación 
en todo o territorio.

UNHA MIRADA DE ANTANO
Fotografías de Ruth Matilda Anderson en Galicia 

Unha impresionante selección de imaxes é parte do conxunto de instantáneas 
que a pioneira das fotógrafas da Hispanic Society of America realizou en Galicia 
entre os anos 1924 e 1926, acompañada polo seu pai, Alfred Theodore Anderson. 
A prestixiosa institución posúe no seu arquivo neoiorquino a maior colección de 
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arte hispana fóra de España, con máis de 18.000 pezas, e foi galardoada co Premio 
Princesa de Asturias no ano 2017.

AUGA. O SANGUE DA TERRA
Un proxecto de Manuel Valcárcel

Esta exposición amosa a relación do ser humano coa auga mediante fotografías 
dos cinco continentes. Lugares tan remotos coma Nova Zelanda, India, A China, 
Níxer, o deserto de Atacama ou a cunca do río Lor, en Lugo, foron fotografados 
por Manuel Valcárcel e recollidos neste proxecto que ten como obxectivo valorar a 
importancia da auga como elemento vital e mostrar como inflúe a súa presenza ou 
ausencia nas culturas, nas paisaxes e nos ecosistemas. A exposición conta ademais 
cun audiovisual que complementa as fotografías expostas. 

NÓS TAMÉN FOMOS EMIGRANTES

Esta mostra recolle unha escolma de imaxes dos arquivos da Axencia EFE, que 
posúe un dos fondos fotográficos máis importantes de España e que documentan 
diferentes facianas da emigración galega e española. Son retratos próximos que 
narran as circunstancias vitais que forxaron a xeración dos nosos pais ou dos nosos  
avós, que abandonaron a súa terra na procura dun futuro mellor.



24

naturnova

Centro Interactivo de Educación Ambiental NATURNOVA
Vigo

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 con-
servalo! Nas diferentes salas temáticas de Naturnova podes descubrir o Univer-
so, o planeta Terra, o ser humano e o seu medio.

Tocar unha nube, escoitar unha treboada ou mover un tren grazas á enerxía so-
lar son cousas que poderás facer sen saíres de Naturnova. Ven aprender a través 
dos máis de 30 módulos que temos dispoñibles!
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PROGRAMACIÓN CURSO 2019-20

EN BUSCA DO TESOURO DE RANDE 
(XINCANA MEDIOAMBIENTAL)

Visita completa do museo | Infantil de 5 
anos, 1º e 2º de primaria | 60 min | Máx. 
32 prazas
Mediante unha xincana resolve as dife-
rentes probas relacionadas co medio am-
biente para descubrires onde temos ago-
chado o noso tesouro da batalla de Rande. 
Resolve crebacabezas, busca as pegadas 
perdidas dos animais, traballa coa reci-
claxe e atopa o noso tesouro!

DO UNIVERSO Á TERRA, UN PLANETA 
CON VIDA

Visita completa do museo | 1º a 3º de 
primaria | 90 min | Máx. 48 prazas 
Que fai a Terra tan especial? Como clasifi-
camos os seres deste planeta vivo? Como 
podemos coidalo? Atendede moito as ex-
plicacións para completardes as probas de 
Pintafontes e convertervos en súper espe-
cialistas do noso planeta.

ASTRO REI, O SOL

Visita completa do museo | 3º a 4º de 
primaria | 75 min | Máx. 65 prazas
Que coñeces do Sol? Como é o seu tama-
ño respecto doutras estrelas? E cos plane-
tas do sistema solar? Que nos achega o 
Sol e como podemos beneficiarnos del? 
Todas as respostas e máis aprendizaxes no 
noso Centro Interactivo! 

DESAFÍO NATURNOVA

Visita completa do museo | 3º a 6º de 
primaria, ESO e bacharelato | 90 min | 
Máx. 65 prazas
Goza cos módulos interactivos do centro 
e resolve o desafío que che propón a nosa 
mascota Pintafontes.

PLÁSTICOS, O NOVO INIMIGO

Visita ao vestíbulo e salas 2 e 3 | 4º, 5º e 
6º de primaria, ESO e bacharelato | 90 
min | Máx. 32 prazas
Cal é o alcance dos plásticos nos nosos 
ecosistemas? Coñeces as pautas para 
reducir o plástico? Aprende todo o que 
podes facer para reducir o consumo dos 
plásticos coa nosa didáctica sobre eles.

Contesta todas estas preguntas visitando 
o noso centro interactivo!

CONDICIÓNS DE RESERVA

• A través de escolares.afundacion.org,
naturnova@afundacion.org ou 
986 120 088
• Datas e horarios a convir
• Indicar en observacións o nome da 
actividade que se solicita; se non, consi-
derarase unha Visita Interactiva
• Revisar os requisitos de cada actividade
• Cada centro poderá reservar para tantos 
grupos como desexe
• Máis información en 
naturnova.afundacion.org
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biblioteca infantil SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago de Compostela

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

Neste curso continuaremos coa oferta de visitas escolares orientadas a nenas 
e nenos de infantil, primaria e secundaria. O centro ofrece, ademais, un amplo 
e completo programa de actividades de animación lectora na propia bibliote-
ca, con sesións de contacontos, obradoiros temáticos, presentación de libros, 
conferencias en torno á literatura infantoxuvenil, exposicións bibliográficas, es-
colmas temáticas, obradoiros, etc. Ademais, seguirase completando o fondo 
bibliográfico de literatura infantil e xuvenil coas novidades máis salientables do 
panorama literario actual. Actividades de concienciación social e colaboración 
con algunhas ONG.
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Especializada en literatura infantil e xuvenil, conta con máis de 20.000 libros e 700 DVD. 
Espazo único para compartir, soñar, aprender, divertirse, crear e participar.

VISITAS ESCOLARES

Actividade de dinamización e divulgación 
lectora para escolares de infantil, primaria 
e secundaria. 

• Descubre a maxia da biblioteca
Infantil a 3º de primaria

 
• Bibliotécate

4º de primaria a 2º de ESO

Desde outubro. Martes e xoves. 10.00 h
Previa reserva

OUTRAS ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN
Sen reserva previa

• Hora do Conto
4 a 8 anos
Martes. 18.30 h

• Obradoiros de dinamización
Temáticos de animación á lectura
A partir de 4 anos. Actividade semanal

• Exposicións bibliográficas
Informativas e divulgativas
Para toda a rapazada
Actividade mensual

• Exposicións viaxeiras
Mostras artísticas e didácticas
Público infantil e xuvenil
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actividades interxeracionais

Afundación, na súa Área de Envellecemento Activo, pon en marcha o programa 
interxeracional «O valor da experiencia», un espazo para compartir vivencias, 
diálogo e emocións, que ten como obxectivos que as persoas maiores lle trans-
mitan á mocidade os coñecementos e experiencias adquiridos ao longo de toda 
a vida; que os mozos e mozas se beneficien do legado e da experiencia das per-
soas maiores, que as coñezan e comprendan mellor, que dialoguen e cooperen 
con elas, favorecendo o respecto polos demais en todas as etapas da vida; e 
que a comunidade educativa incorpore novas modalidades de aprendizaxe, que 
aproveiten a experiencia das persoas maiores, fomenten o diálogo, a coopera-
ción e o entendemento entre as distintas xeracións.
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O VALOR DA EXPERIENCIA

Propostas educativas que aproveitan a experiencia das persoas + 60, fomentan o diálo-
go, a cooperación e o entendemento entre as distintas xeracións.

Fálame da emigración
2º, 3º a 4º de ESO
As historias de vida das persoas + 60 na emigración son o eixe do programa, articulado
a través de dous encontros nos institutos e precedidos dun traballo preparatorio que se
apoia en material e recursos didácticos achegados por Afundación. Maiores e estudan-
tes comparten experiencias, reflexións e emocións, establecendo relacións baseadas 
no respecto mutuo. Para o estudantado supón a oportunidade de coñecer a historia da 
emigración da man dos seus protagonistas e de aprender valores de emprendemento, 
esforzo, superación e adaptación.

Falamos da escola
4º de ESO e 2 º de bacharelato
Artéllase a través de dous encontros entre maiores e estudantado, precedidos dun tra-
ballo preparatorio. No primeiro encontro, as persoas maiores relatan as súas experien-
cias escolares e dialogan co alumnado, achegándolle a historia da educación en Galicia 
e favorecendo a valoración do ensino como dereito e como conquista social contem-
poránea. No segundo encontro, a través dunha metodoloxía dinámica e participativa, as 
persoas maiores voluntarias e o alumnado traballan en grupos para reflexionar sobre o 
papel que, na súa opinión, debe ter a educación contemporánea. O resultado reflíctese 
nun mural que recolle todas as achegas. Ademais, mediante votacións individuais, iden-
tifícanse os temas que suscitan maior consenso.

Solicitudes: De setembro a decembro.
Localidades: A Coruña, Betanzos, Ferrol, Lugo, Monforte, Ourense, Pontedeume, Pon-
tevedra, Santiago de Compostela, Vigo e Viveiro.
Máis información no 981 188 340
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educación dixital

Nos últimos anos a sociedade está a asistir a un desenvolvemento tecnolóxico 
moi importante que, á súa vez, esixe novas formas de comunicación e novas ne-
cesidades de formación para a xente máis nova. A poboación en idade escolar, 
a chamada «nativa dixital», naceu xa coas tecnoloxías como algo normal desde 
a súa infancia. Secasí, un crecemento tan vertixinoso sitúa a xuventude fronte a  
un escenario incerto, en que se ignoran e infravaloran os perigos que conleva o 
mundo dixital. 
Esta falta de concienciación, sumada á falsa sensación de seguridade e anoni-
mato que brinda Internet, leva a Afundación Obra Social ABANCA a ver a necesi-
dade de pór a andar accións específicas. Novos contidos educativos para novas 
necesidades formativas. 
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OBRADOIROS DE CIBERSEGURIDADE PARA ESCOLARES

Poremos á disposición do estudantado varios ordenadores, tablets, smartphones… e a 
un hacker. Xogaremos en liña, reproducindo situacións reais e toparemos de fronte cos 
perigos das redes sociais e os xogos en liña.

Afundación pretende, a través deste programa, dar a coñecer os riscos que conleva o 
uso das ferramentas dixitais, que ben empregadas poden cambiar en positivo o noso 
futuro.

Duración: 75 minutos
Infórmate no 986 129 032 ou en areaeducativa@afundacion.org

CONFERENCIAS DE CIBERSEGURIDADE 

Dentro do programa Educación s. XXI contamos co experto José Torres que nos falará 
sobre «Os menores ante as novas tecnoloxías: beneficios e riscos». Torres é especia-
lista en Seguridade e Privacidade nas TIC. Na actualidade é responsable do Equipo de 
Investigación Tecnolóxica da Unidade Orgánica de Policía Xudicial da Comandancia da 
Garda Civil de Pontevedra.

TEATRO: @ RITMO DE GOLPES
Teatro para alumnado de ESO

25 rapazas e rapaces de secundaria do C.E. Severo Ochoa de Los Garres (Murcia) mos-
trarán valores coma a solidariedade, a capacidade de esforzo e loita, amizade, sociabi-
lidade, fortaleza… Trátase dun musical que ofrece mediante o teatro, a percusión, o rap 
e a danza, a historia que ocorre na terapia dun gabinete psicolóxico onde coinciden un 
rapaz adicto aos videoxogos, un adulto adicto ao móbil, un influencer e unha adoles-
cente con fobia ao móbil debido ao ciberbullying que está a padecer.
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ciclo Educación s. XXI

O proceso de cambio social que vivimos actualmente require que toda a comu-
nidade educativa asuma novos modelos de ensino. Por iso, desde Afundación 
Obra Social ABANCA deseñamos o programa de conferencias Educación s. XXI, 
que aborda diversos enfoques sobre a docencia. Grandes especialistas falarán 
sobre novos estudos, tendencias, sinerxías interdisciplinares, innovación meto-
dolóxica para sentar as bases cara a unha mudanza real e necesaria no eido 
académico. Con este ciclo queremos contribuír para unha mellor información e 
formación sobre a educación no século XXI.
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Este programa de conferencias quere amosar, desde diferentes perspectivas, as últimas
novidades en formación e ensino. Ademais da infancia, o noso obxectivo é neste caso a
comunidade docente e parental, que atopa aquí unha interesante fonte de información da
man de especialistas sobresaíntes en diversas materias. Elas e eles véñennos falar sobre 
Educación desde o punto de vista doutras disciplinas e desde o propio ámbito, sacando á 
luz as máis anovadoras tendencias pedagóxicas para os novos contextos sociais.

O compromiso de Afundación co ensino académico lévanos cada ano a mobilizar máis 
de 120 000 nenas e nenos a través das propostas da nosa Área Educativa. Propostas que 
abranguen múltiples disciplinas, desde actividades culturais en artes escénicas, plásticas e 
de fomento da lectura ata actividades interxeracionais, de educación ambiental, de novas 
tecnoloxías ou de cociña e hábitos alimenticios saudables.

PRÓXIMAS CONFERENCIAS

Marcelo Castelo
18 de setembro | Sede Afundación A CORUÑA
19 de setembro | Sede Afundación VIGO

Irene Villa
30 de outubro | Sede Afundación VIGO
31 de outubro | Sede Afundación A CORUÑA

Alex Rovira
11 de decembro | Sede Afundación PONTEVEDRA
12 de decembro | Sede Afundación SANTIAGO

E para 2020 contaremos co filósofo José Antonio Marina; co profesor e gañador dos Pre-
mios EDUCA ABANCA 2017 Víctor Arufe, e con outras destacadas figuras que teñen moito 
que achegar na materia.
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NORMAS PARA INSCRIBIRSE

Na escolla das actividades poderanse combinar distintas disciplinas.

ARTES ESCÉNICAS
• A solicitude farase a través do formulario de peticións na web: www.escolares.afundacion.org
• Prazo de reservas ata o 30 de setembro 2019
• Solicitarase praza para un máximo de 150 escolares por centro e actividade (100 para 

A Coruña e Ferrol por cuestión de capacidade dos edificios.)
• Prezo: 2 €/escolar. [Cinema Submarino é unha actividade GRATUÍTA]. O importe 

total ingresarase no número de conta ES 91 2080 5000 61 3040323643, indicando 
o código de ingreso, que comunicaremos previamente desde Afundación canda a 
asignación de actividades. O prazo límite para o pagamento é de 1 semana antes de 
comezar a actividade.

• Desde Afundación enviarase correo-e ao centro para informar da asignación de acti-
vidades. Así mesmo, cada centro deberá confirmar esta asignación a través da web.  

• Hai guías didácticas dispoñibles para consultar e descargar na web.
• Para máis información, 986 120 089 e 986 120 078 ou en escolares@afundacion.org

ARTES PLÁSTICAS
• A solicitude farase a través do teléfono da Sede Afundación correspondente.
• Non existe prazo de reservas.
• O máximo de prazas marcarao cada actividade de xeito independente.
• Prezo: 1 €/escolar. O pagamento poderase efectuar no momento de asistencia á 

actividade ou ben ingresalo no número de conta indicado enriba. Neste caso non se 
precisa o código de ingreso.

• Para máis información, 986 129 032 ou en areaeducativa@afundacion.org

NATURNOVA
• A solicitude poderase realizar a través de www.escolares.afundacion.org, no correo-e 

naturnova@afundacion.org ou no 986 120 088
• Non existe prazo de reservas.
• Cada centro poderá reservar para tantos grupos como desexe.
• De se facer a solicitude a través da web ou por correo-e, indicar en Observacións o 

nome da actividade concreta á que se desexa asistir; no seu defecto, considerarase 
como petición de Visita Interactiva.

• Revisar os requisitos de cada actividade.
• Prezo: 1 €/escolar. O pagamento poderase efectuar no momento de asistencia á 

actividade ou ben ingresalo no número de conta indicado enriba. Neste caso non se 
precisa o código de ingreso.

• Hai guías didácticas dispoñibles para consultar e descargar en www.naturnova.afundacion.org.
• Para máis información consultar a páxina web referida no punto anterior.
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CENTROS AFUNDACIÓN

Sede Afundación A CORUÑA
Cantón Grande, 8 | areaeducativacoruna@afundacion.org | 981 185 060

Sede Afundación FERROL 
Praza da Constitución, s/n | areaeducativaferrol@afundacion.org | 981 330 280

Sede Afundación LUGO 
Praza Maior, 16 | areaeducativalugo@afundacion.org | 982 289 096

Sala de exposicións Afundación OURENSE 
Praza Maior, 4 | areaeducativaourense@afundacion.org | 988 391 746

Sede Afundación PONTEVEDRA 
Augusto González Besada, 2 | areaeducativapontevedra@afundacion.org | 986 333 210

CAFÉ MODERNO Afundación
Praza de San Xosé, 3 | areaeducativapontevedra@afundacion.org | 986 333 210

Sede Afundación SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Rúa do Vilar, 19 | areaeducativacompostela@afundacion.org | 981 552 577 

BIBLIOTECA INFANTIL 
Frei Rosendo Salvado | biblio.santiago@afundacion.org | 981 593 467

Sede Afundación VIGO 
Policarpo Sanz, 26 | areaeducativavigo@afundacion.org | 986 129 032 

NATURNOVA 
Velázquez Moreno, 18 | naturnova@afundacion.org | 986 120 088



Afundación @Afundacion_orgafundacion.org


