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DA CIENCIA 
Á FICCIÓN





Salón do Libro Infantil 
e Xuvenil de Pontevedra

www.salondolibro.org
www.pazodacultura.org

HORARIO

De luns a venres:
De 17:00 a 20:30 h.
Os sábados, domingos e festivos:

De 11:00 a 14:00 e de 17:00 a 20:30 h. 

As exposicións e instalacións 
permanecerán abertas ao público xeral 
ata o 28 de marzo de 2015

Do 27 de febreiro ao 28 de marzo de 2015
Pazo da Cultura de Pontevedra
www.salondolibro.org

XVI Salón do Libro
INFANTIL E XUVENIL DE PONTEVEDRA

Inscricións nas 
actividades

Achégate para apuntarte ás actividades que requiran inscrición previa no horario de 
apertura do Salón. Ata esgotar as prazas.

Lembra!

VENDA DE ENTRADAS

No vestíbulo do Auditorio do Pazo da Cultura 1 hora antes de cada función, 
agás os espéctaculos nos que haxa venda anticipada, 
a través de servinova.com ou no teléfono 902 504 500

*Ten en conta que para acceder a cada un dos espectáculos cada persoa debe ter 
unha entrada independentemente da súa idade

DA CIENCIA 
Á FICCIÓN

Escolle o traballo do centro de ensino 
que máis che guste e deposita o 
teu voto na furna situada no Salón. 
O gañador terá un recoñecemento 
especial na vindeira edición.

PREMIO 
DO PÚBLICO



PROGRAMA 
DE ACTOS

vEnRES 27 de febreiro

18.00 h

Peter Pan
Orquestra Filharmónica Cidade de Pontevedra
Narración con música e coro do conto Peter Pan

Auditorio do Pazo da Cultura 
A partir de 5 anos. Prezo 3 euros

19.00 h

Inauguración do XVI Salón do Libro
Conducida por Bea Campos
Contará coa participación dos nenos e nenas do 
CEIP San Martiño e o IES A Xunqueira nº 1. 

19.30 h 

Contos na terceira fase
Pavís Pavós
Que pasaría se o mundo se partise en dous? E se vén un home 
da lúa? E se... contos de ciencia, contos de ficción, ou mesmo 
de ciencia ficción.

Público familiar. Entrada libre ata completar cabida

19.30 h 

O planeta dos contos
Bea Campos e Davide González 
Xuntos embarcarémonos nunha viaxe espacial que nos levará 
ata a lúa, o sol e mesmo ata... un misterioso repolo!

Público familiar. Entrada libre ata completar cabida

SábADO 28 de febreiro

11.30 h 

Obradoiro de Arenoglifos
Unidade de Cultura Científica. CSIC GALICIA
Os participantes poderán facer unha pequena réplica dun dos 
diferentes petróglifos que se lles subministran como modelo. 

Público familiar. Prazas limitadas (20). Inscrición previa

11.30 h

Píntame un conto (de ciencia-ficción). 
Taller Abierto Gestión Cultural
Obradoiro familiar que reinterpreta o costume dos maiores de 
contar contos aos nenos e nenas.

De 4 a 8 anos. Inscrición previa (20 parellas)

11.30 h

You CAN: 
aprender inglés non é unha LATA
Editorial PrimeraPersona
Obradoiro de aprendizaxe galego-inglés co libro “Story of 
a can”, dinamizado por Caxoto coa axuda de elementos de 
realidade aumentada.

De 6 a 9 anos. Prazas limitadas (25). Inscrición previa

12.00 h

Contacontos. Entre planetas
Raquel Queizás
Unha viaxe na que percorreremos o universo. Brincaremos  de 
planeta a planeta pescudando misterios, historias fascinantes 
e novos amigos.

Público familiar. Entrada libre ata completar cabida

12.30 h

Somos casi cyborgs
Vermislab
Imaxinas o que sente unha máquina? Neste obradoiro 
reflexionaremos sobre as interrelacións entre o corpo e a 
tecnoloxía e poderás experimentar que é estar conectado a 
unha delas.

A partir de 8 anos. Prazas limitadas (18). Inscrición previa

12.30 e 18.00 h

A maxia da química
Constantino Álvarez Muiña e Elena López Prada
Espectáculo no que veremos reaccións químicas e 
procesos físicos espectaculares acompañados dunha 
explicación teórica.

Salón de actos do Pazo da Cultura 
Entrada libre ata completar cabida. A partir de 5 anos

17.00 e 20.00 h 

Ilusionante. Show de maxia familiar
Pedro Volta
Espectáculo no que Pedro Volta fai viaxar ao espectador ao 
mundo da fantasía e os soños máxicos que temos na infancia. 

Teatro Principal 
Prezo: 6 EUR de 6 a 12 anos (máis gastos de tramitación) 
e 8 EUR os adultos 
Venda de entradas en servinova.com, se sobraran 
poranse á venda as restantes na billeteira do Teatro 
dende unha hora antes do comezo da función.

17.30 h

You CAN: 
aprender inglés non é unha LATA
Editorial PrimeraPersona
Obradoiro de aprendizaxe galego-inglés co libro “Story of a 
can”, dinamizado por Caxoto e coa axuda de elementos de 
realidade aumentada.

De 6 a 9 anos. Prazas limitadas (25) Inscrición previa
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17.30 h

Somos casi cyborgs
Vermislab
Imaxinas o que sente unha máquina? Neste obradoiro 
reflexionaremos sobre as interrelacións entre o corpo e a 
tecnoloxía e poderás experimentar que é estar conectado a 
unha delas.

A partir de 8 anos. Prazas limitadas (18). Inscrición previa

17.30 h

Píntame un conto (de ciencia-ficción)
Taller Abierto Gestión Cultural
Obradoiro familiar que reinterpreta o costume dos maiores de 
contar contos aos nenos e nenas.

De 4 a 8 anos. Prazas limitadas (20 parellas) 
Inscrición previa

18.00 h

Contacontos. Dálle voltas, Da Vinci!
Brais das Ortas de Tropa de Trapo
Contacontos baseado no momento no que Leonardo Da Vinci 
se enfrontou ao dilema do movemento perpetuo, quixo 
construir unha roda que andivese eternamente... pero non o 
conseguíu.

De 4 a 10 anos. Entrada libre ata completar cabida

18.30 h

Obradoiro de Arenoglifos
Unidade de Cultura Científica. CSIC GALICIA
Os participantes poderán facer unha pequena réplica dun dos 
diferentes petróglifos que se lles subministran como modelo. 

Público familiar. Prazas limitadas (20) Inscrición previa

19.30 h

Presentación da obra gañadora do Premio 
Lazarillo 2014
“O meu pesadelo favorito”, María Solar
Ademais da autora intervirán o editor Francisco Castro e 
Malores Villanueva, crítica literaria.

Salón de Actos do Pazo da Cultura

DOMInGO 1 de marzo

11.30 h

Xogando coas mates
Miguel Ángel Vidal Martín
Obradoiro aberto en grupos reducidos de xogos matemáticos 
que se poden elaborar con papiroflexia

Público familiar. A partir de 7 anos. Prazas limitadas 

11.30 h

Somos casi cyborgs.
Vermislab
Imaxinas o que sente unha máquina? Neste obradoiro 
reflexionaremos sobre as interrelacións entre o corpo e a 
tecnoloxía e poderás experimentar que é estar conectado a 
unha delas.

A partir de 8 anos. Prazas limitadas (18) Inscrición previa

11.30h

Viaxe ao pasado. Roteiro pola cidade
Etnoga Patrimonio Cultural
Cada participante terá que vestirse “á romana” cunha toga 
ou túnica confeccionada previamente con bolsas de lixo. 
Posteriormente, realizarase un breve roteiro pola Pontevedra 
da época.

Público familiar. Prazas limitadas (25). Inscrición previa

11.30 h

Catálogo de máquinas imaxinarias 
Mafalda Milhoes
Obradoiro de ilustración e invención, no que a partir do álbum 
ilustrado Maruxa de OQO Editora, atoparémonos con papeis, 
contos, imaxinación, cola e carbón, convidando aos pequenos 
lectores a desafiar a ciencia e a crear un álbum de máquinas 
de cociña.

De 4 a 8 anos. Prazas limitadas (25). Inscrición previa 

12.00 h

Contacontos con Julio Verne
Manuel Vicente e César Goldi
Algunha vez viaxastes en submarino? Estivestes no fondo do 
mar? Non fai falta, porque lendo as historias de Julio Verne 
pódese viaxar pola imaxinación. Se o queres coñecer... vén a 
esta sesión de contacontos!

A partir de 6 anos. Entrada libre ata completar cabida

12.00, 13.00, 17.30 e 
18.30 h 

Catro Tempos
Teatro do Miolo
Teatro para bebés. Poética e divertida viaxe escénica a través 
das distintas estacións do ano, pensada para que os bebés, 
a través de elementos moi sinxelos, participen nos grandes 
cambios e transformacións que se producen no inverno, 
outono, primavera e verán.

Auditorio do Pazo da Cultura 
Prazas limitadas: 30 bebés + 1 acompañante 
Prezo 3 euros

12.00 e 18.30 h 

DOMINGOS DO PRINCIPAL
Pulgarcito
Teatro Paraíso (Euskadi)
Unha nova versión dun conto clásico cun punto de vista 
contemporáneo.

Teatro Principal 
A partir de 7 anos. Prezo 4 euros 
Venda de entradas en servinova.com, se sobraran 
poranse á venda as restantes na billeteira do Teatro 
dende unha hora antes do comezo da función.

17.00 h

Obradoiro. Os efectos moi especiais
Ricardo Spencer
Descubriremos como se fan os efectos especiais das películas 
e poderemos realizar os nosos propios trucos a través de 
técnicas e materiais sinxelos.

A partir de 8 anos

17.30 h

Somos casi cyborgs
Vermislab
Imaxinas o que sente unha máquina? Neste obradoiro 
reflexionaremos sobre as interrelacións entre o corpo e a 
tecnoloxía e poderás experimentar que é estar conectado a 
unha delas.

A partir de 8 anos. Prazas limitadas (18). Inscrición previa

17.30 h

Catálogo de máquinas imaxinarias 
Mafalda Milhoes
Obradoiro de ilustración e invención, no que a partir do álbum 
ilustrado Maruxa de Oqo Editora, atoparémonos con papeis, 
contos, imaxinación, cola e carbón, convidando aos pequenos 
lectores a desafiar a ciencia e a crear un álbum de máquinas 
de cociña.

De 4 a 8 anos. Prazas limitadas (25) Inscrición previa

18.00 h

Contacontos con Julio Verne
Manuel Vicente e César Goldi
Algunha vez viaxastes en submarino? Estivestes no fondo do 
mar? Non fai falta, porque lendo as historias de Julio Verne 
pódese viaxar pola imaxinación. Se o queres coñecer... vén a 
esta sesión de contacontos!

Público familiar. A partir de 6 anos. 
Entrada libre ata completar cabida

18.30 h

Obradoiro de narrativa dixital.
CREAPP cuentos 
Público familiar
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LunS 2 de marzo

17.30  Maxia científica 

Alumnado de Educación Artística da facultade de Ciencias da 
Educación de Pontevedra desenvolverán un obradoiro no que 
farán moco verde (tipo blandiblue) e efectos especias con 
materiais caseiros.

De 6 a 9 anos. Prazas limitadas (25) Inscrición previa

18.30 Maxia científica 

Alumnado de Educación Artística de 3º de grado en 
Educación primaria, da facultade de Ciencias da Educación 
de Pontevedra, promoción 2014-2015, desenvolverán un 
obradoiro no que farán pocións e tinta invisible.

De 6 a 9 anos. Prazas limitadas (25) Inscrición previa

18.00 h

Contacontos. Lila e as cores
Marta Ortiz de Tropa de Trapo
A Lila non lle gusta que lle conten contos. Lila ten moi claro o 
que quere ser de maior: quere ser científica.

A partir de 3 anos. Entrada libre ata completar cabida

MARTES 3 de marzo

17.30 h

Obradoiro. Contos de ciencia ficción
Compañía Mirari Urruzola
Terás a oportunidade de crear o teu propio teatro de papel 
para poder xogar a inventar historias. 

De 6 a 12 anos. Prazas limitadas (15). Inscrición previa

18.00 h

Contacontos. Dálle voltas, Da Vinci!
Brais das Ortas de Tropa de Trapo
Contacontos baseado no momento no que Leonardo Da Vinci 
se enfrontou ao dilema do movemento perpetuo, quixo 
construir unha roda que andivese eternamente... pero non o 
conseguíu.

De 4 a 10 anos. Entrada libre ata completar cabida

18.30 h

A guerra dos números
María Lado e Lucía Aldao 
co Seminario Permanente de Jazz Trío.
Espectáculo interactivo de teatro e música, baseado no libro 
de OQO Editora “A guerra dos números” co que, dende o 
xogo e o humor, os máis pequenos poderán achegarse ás 
matemáticas a través de operacións da resta e a suma, e 
tamén a valores como a paz, a liberdade e o compañeirismo.

Auditorio do Pazo da Cultura 
A partir de 3 anos. Prezo 3 euros
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19.30 h

Conferencia. Ciencia, aventuras e sorpresas 
dunha viaxe arredor do mundo
Xurxo Mariño
Unha viaxe científica arredor dos momentos máis 
sorprendentes e interesantes da viaxe do poñente 
arredor do mundo, visitando desertos, glaciares, 
volcáns, ríos, selvas e montañas.

Salón de Actos do Pazo da Cultura 
A partir de 12 anos

MéRCORES 4 de marzo

17.30 h

Arquitectura de contos
Taller Abierto Gestión Cultural
Obradoiro familiar de aprendizaxe espacial. Ilustración 
de relatos, construción de paisaxes, seres fantásticos e 
asombrosas máquinas pensadas por outros e por nós 
mesmos.

De 6 a 10 anos. Prazas limitadas (15 parellas). 
Inscrición previa

18.00 h 

Contacontos. Contos para a lúa
Andrea Bayer (Baobab Teatro)
Andrea sempre quixo viaxar á lúa para contarlle contos, 
cantarlle cantigas e darlle un bico enorme de boas noites. 

A partir de 3 anos. Entrada libre ata completar cabida

20.00 h 

Inauguración da exposición 
“Cociñando Contos. Búscate no Salón”
Autor: Miguel Vidal Solla
Galería Sargadelos

xOvES 5 de marzo

17.30 h

Obradoiro. Imos contar mentiras
Tingalaranga audiovisual
Taller familiar de video creación arredor da mentira. 
Cada participante elaborará un pequeno video que se irá 
proxectando posteriormente no Salón.

A partir de 7 anos 
Prazas limitadas (24 parellas). Inscrición previa

18.00 h 

Contacontos 
Un invento para chegar ao ceo
Trinke Trinke con Isabel Risco
O soño da ratiña Carolina de Lonxedetodo é chegar a voar.

Público familiar. A partir de 3 anos 
Entrada libre ata completar cabida

18.30h

Teatro 
O circo atómico das irmáns Faynman
Chévere
A peza trasládanos ao infra-mundo dos átomos para que 
vexamos como son, como se comportan e como poden 
transformar as nosas vidas nun futuro que xa está aquí.

Auditorio do Pazo da Cultura  
A partir de 8 anos. Prezo 3 euros

vEnRES 6 de marzo

17.30 h

A ciencia das pompas de xabón
Ceo Aberto
Obradoiro no que os participantes poderán coñecer e 
experimentar a fórmula axeitada para conseguir unha boa 
pompa de xabón.

A partir de 6 anos 
Prazas limitadas (25). Inscrición previa

17.30h 

Quen voa máis lonxe
Equilátero DSC
Aprenderemos como se inventaron os avións, construiremos 
as nosas propias naves de papel e faremos probas de voo.

A partir de 7 anos. Prazas limitadas (15). Inscrición previa 

18.00 h

Contacontos 
Manual de instrucións para...
Nate Borrajo
Os manuais de instrucións intentan facernos a vida máis 
doada. Imos botar man deles para achegarnos ás historias de 
viaxes e de descubrimentos con ciencia e con paciencia.

De 6 a 10 anos. Entrada libre ata completar cabida

18.30h 

Quen voa máis lonxe
Equilátero DSC
Aprenderemos como se inventaron os avións, construiremos 
as nosas propias naves de papel e faremos probas de voo.

A partir de 7 anos. Prazas limitadas (15). Inscrición previa

18.30 h

Teatro. A pel da auga
Pep Bou
Espectáculo que busca a beleza que se agocha nas pompas 
de xabón e que comparte protagonismo con elementos 
innovadores, proxeccións e moita luz.

Auditorio do Pazo da Cultura 
Público familiar.  A partir de 4 anos. Prezo: 3 euros 
Venda de entradas en servinova.com, se sobraran 
poranse á venda as restantes na billeteira do Pazo da 
Cultura dende unha hora antes do comezo da función.

19.30 h

Presentación do libro “Antimateria, magia 
y poesía”, de José Edelstein e Andrés 
Gomberoff
Colección de divulgación da USC
Intervirán Jorge Mira Pérez, director da colección e 
José Edelstein.

Salón de actos do Pazo da Cultura

20.30 h

Café científico. MatematicaMENTE!
Elena Vázquez Abal, matemática
Casto Rivadulla, neurocientífico
Vicente Mohedano, actor
Orixinal formato no que dous científicos e un ‘showman’ 
disertan, discuten e participan co público.

Entenden de Matemática os organismos biolóxicos? E nós? Está 
a nosa mente realmente capacitada para procesar o cálculo 
matemático?

Dr. Livingstone, supongo. Cervexería

SábADO 7 de marzo

Todo o día

Club de Debate. Fase Pontevedra
Salón de Actos do Pazo da Cultura

11.30 h

CSI: O roubo da torta
Ceo Aberto
Obradoiro familiar de investigación científica. 
Converterémonos en investigadores dunha unidade CSI. 
Alguén forzou unha porta e habemos descubrir que pasou. 
A policía xa estivo para comprobar que non hai ninguén no 
interior e encomendáronnos a investigación científica.

A partir de 8 anos. Prazas limitadas (25) Inscrición previa

11.30 h

A historia da busca do kraken 
ou o calamar xigante
Ángel Guerra
Hai xente que adica o seu tempo a buscar seres 
extraordinarios. Hoxe escoitaremos a Ángel Guerra, que falará 
do seu traballo na busqueda do calamar xigante ou kraken, 
a raíz do cal escribiu un libro. A realidade ás veces supera a 
ficción! Despois faremos un mural.

A partir de 6 anos

12.00 h

Contacontos. Contos para a lúa
Andrea Bayer (Baobab Teatro)
Andrea sempre quixo viaxar á lúa para contarlle contos, 
cantarlle cantigas e darlle un bico enorme de boas noites. 

A partir de 3 anos. Entrada libre ata completar cabida
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12.30 h

A ciencia dos superheroes
Ceo Aberto
Espectáculo no que descubriremos os problemas que 
comportan os superpoderes e por que non debemos temer 
moitos dos viláns xurdidos do maxín dos escritores de cómic 
e os guionistas de cine.

A partir de 8 anos 

17.30 h

Obradoiro de Robótica
Ceo Aberto
A actividade trata de aproximar aos participantes á 
construción de robots sinxelos de Lego e á súa posterior 
programación. Nun principio construirase un robot, de xeito 
guiado ou creativo, para posteriormente programar accións 
básicas como avanzar, xirar, retroceder, etc.

A partir de 8 anos. Prazas limitadas (25) Inscrición previa

17.30 h

Quero ser astronauta
Ceo Aberto
Quen non soñou con viaxar polo espazo? Neste taller 
coñeceremos ás dificultades que encontran os astronautas 
ao viaxar ao espazo e os requisitos que debemos cumprir se 
queremos ser un deles.

A partir de 8 anos. Prazas limitadas (25). Inscrición previa

17.30 h

Peque-Lab. A maxia da óptica 
Itziar Ezquieta
Obradoiro familiar de introdución ao xogo das ilusións ópticas 
onde fabricaremos pequenos aparellos de ilusión óptica.

A partir de 6 anos. Prazas limitadas (20) Inscrición previa

18.00 h

Contacontos. Dálle voltas, Da Vinci!
Brais das Ortas de Tropa de Trapo
Contacontos baseado no momento no que Leonardo Da Vinci 
se enfrontou ao dilema do movemento perpetuo, quixo 
construir unha roda que andivese eternamente... pero non o 
conseguíu.

De 4 a 10 anos. Entrada libre ata completar cabida

18.30 h

Raios e centeias
Ceo Aberto
Espectáculo no que mediante experimentos espectaculares 
percorreremos a historia da electricidade e comprenderemos 
os principios físicos que rexen o seu comportamento.

A partir de 8 anos

19.00 h

Presentación do libro “Flash-Black 13”
de Ramón Caride, editado por Urco Editora.

DOMInGO 8 de marzo

11.30 h

Obradoiro de Arenoglifos
Unidade de Cultura Científica. CSIC GALICIA
Os participantes poderán facer unha pequena réplica dun dos 
diferentes petróglifos que se lles subministran como modelo. 

Público familiar. Prazas limitadas (20). Inscrición previa

11.30 h

Obradoiro. Exobioloxía e creación de 
alieníxenas.
Manuel Vicente e Borja Tosar
Cres que poderíamos crear novos seres? Existen realmente? 
Miremos se hai vida no exterior, ou creémola nós! Un 
obradoiro para crear seres extraterrestres.

A partir de 8 anos. Prazas limitadas (20) 
Inscrición previa

11.30 h

You CAN: 
aprender inglés non é unha LATA
Editorial PrimeraPersona
Obradoiro de aprendizaxe galego-inglés co libro “Story of 
a can”, dinamizado por Caxoto coa axuda de elementos de 
realidade aumentada.

De 6 a 9 anos. Prazas limitadas (25). Inscrición previa

12.00 e 18.00 h

Concerto. Xente miúda, moita fartura
Pablo Díaz, Tito Calviño e Carmen Rey
Espectáculo concerto sobre a importancia das 
cousas pequenas. 

Salón de actos do Pazo da Cultura 
Público familiar. De 0 a 5 anos Prezo 3 euros

12.00 h 

Contacontos con música 
Hércules pasea con Gloria Fuertes
Hércules Edicións
Hércules emprende unha viaxe na máquina do tempo para 
coñecer á escritora Gloria Fuertes. 

De 4 a 9 anos. Entrada libre ata completar cabida

13.00 h 

Contacontos. Contas con ciencia 
Larraitz Urruzola
Escoitaremos os relatos “As mellores vacacións do Rei 
Neptuno” de Luisa Martínez, científica da Unidade de Cultura 
Científica do CSIC de Galicia, e “Ondalina” relato orixinal de 
Martín Pérez, físico premiado no Inspiraciencia de 2012. 

De 4 a 10 anos. Entrada libre ata completar cabida

17.30 h

Obradoiro de Arenoglifos
Unidade de Cultura Científica. CSIC GALICIA
Os participantes poderán facer unha pequena réplica dun dos 
diferentes petróglifos que se lles subministran como modelo. 

Público familiar. Prazas limitadas (20) Inscrición previa
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17.30 h

Obradoiro 
Exobioloxía e creación de alieníxenas
Manuel Vicente e Borja Tosar
Cres que poderíamos crear novos seres? Existen realmente? 
Miremos se hai vida no exterior, ou creémola nós! Un 
obradoiro para crear seres extraterrestres.

A partir de 8 anos. Prazas limitadas (20) 
Inscrición previa

17.30 h 

Obradoiro de cupcakerigami 
doces pregados
Dani Diéguez e Miguel Ángel Martín
Obradoiro familiar no que prepararemos Cupcakes dende a 
masa, e decorando todo coa técnica do origami.

Cafetería do Pazo da Cultuta 
Público familiar. Prazas limitadas (20). Inscrición previa

18.30 h

Concerto. Estamos no verán
Xoan Curiel
Espectáculo baseado na primeira novela-CD da literatura 
galega editada por Galaxia, que nos conta a historia duns 
amigos que no verán queren formar un grupo de música.

Auditorio do Pazo da Cultura 
Público familiar. Recomendado de 6 a 12 anos. 
Prezo 3 euros

19.00 h

Contacontos. Lila e as cores
Marta Ortiz de Tropa de Trapo
A Lila non lle gusta que lle conten contos. Lila ten moi claro o 
que quere ser de maior: quere ser científica.

A partir de 3 anos. Entrada libre ata completar cabida

LunS 9 de marzo

17.30

Maxia científica
Alumnado de Educación Artística da facultade de Ciencias da 
Educación de Pontevedra desenvolverán un obradoiro no que 
farán moco verde (tipo blandiblue) e efectos especias con 
materiais caseiros.

De 6 a 9 anos. Prazas limitadas (25) Inscrición previa

18.30

Maxia científica
Alumnos da facultade de Ciencias da Educación de 
Pontevedra desenvolverán un obradoiro no que farán pocións 
e tinta invisible.

De 6 a 9 anos. Prazas limitadas (25) Inscrición previa

18.00 h

Contacontos. Dálle voltas, Da Vinci!
Brais das Ortas de Tropa de Trapo
Contacontos baseado no momento no que Leonardo Da Vinci 
se enfrontou ao dilema do movemento perpetuo, quixo 
construir unha roda que andivese eternamente... pero non o 
conseguíu.

De 4 a 10 anos. Entrada libre ata completar cabida

MARTES 10 de marzo

17.30 h

Obradoiro. Todos na tele
Ricardo Spencer
Os participantes aprenderán como se fai un programa de 
televisión, dende o guión ata a gravación e edición. Ademais, 
realizarán todas as fases do proceso rematando cun pequeno 
programa creado por eles.  

A partir de 8 anos. Prazas limitadas (22). 
Inscrición previa

18.00 h 

Contacontos. Contas con ciencia 
Larraitz Urruzola
Escoitaremos os relatos “As mellores vacacións do Rei 
Neptuno” de Luisa Martínez, científica da Unidade de Cultura 
Científica do CSIC de Galicia, e “Ondalina” relato orixinal de 
Martín Pérez, físico premiado no Inspiraciencia de 2012. 

De 4 a 10 anos. Entrada libre ata completar cabida

18.30 h

Teatro. O ritmo do camiño
A tropa de trapo
No ritmo do camiño, Antía descobre a súa vocación: ser 
inventora de xoguetes de reciclaxe. 

Auditorio do Pazo da Cultura 
Público familiar. A partir de 4 anos. Prezo 3 euros

MéRCORES 11 de marzo

17.30 h

Obradoiro de fabricación de máscaras
Ricardo Spencer
Empregando materiais tan básicos coma o cartón pedra, 
papel maché ou látex, aprenderemos a crear máscaras de 
diversos deseños e estilos. 

A partir de 8 anos. Prazas limitadas (22) Inscrición previa

18.00 h

Contacontos. Entre planetas
Raquel Queizás
Unha viaxe na que percorreremos o universo. Brincaremos  de 
planeta a planeta pescudando misterios, historias fascinantes 
e novos amigos.

Público familiar. Entrada libre ata completar cabida

18.30 h

Teatro. O ritmo do camiño
A tropa de trapo
No ritmo do camiño, Antía descobre a súa vocación: ser 
inventora de xoguetes de reciclaxe. 

Auditorio do Pazo da Cultura 
Público familiar. A partir de 4 anos. Prezo 3 euros
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xOvES 12 de marzo

17.30 h

Amasando contos
Presentación dos traballos que compoñen a Exposición dos 
centros de ensino que participan no Salón do Libro 2015.

Participarán: 
CEEPR Os Melos (Asociación Autismo BATA) e a EI A Parda

18.00 h

Conferencia 
A cidade dos nenos: unha nova filosofía 
de goberno da cidade
Francesco Tonucci
Estarán Antón Costa (profesor da Facultade de Educación na 
Universidade de Santiago) autor do limiar do libro “A cidade 
dos nenos”, editado por Kalandraka, xunto con Miguel Anxo 
Fernández Lores, alcalde de Pontevedra.

Salón de Actos do Pazo da Cultura

18.00 h 

Contacontos. Lila e as cores
Marta Ortiz de Tropa de Trapo
A Lila non lle gusta que lle conten contos. Lila ten moi claro o 
que quere ser de maior: quere ser científica.  

A partir de 3 anos. Entrada libre ata completar cabida

18.30 h

Concerto. Godzilla
Banda de Música de Pontevedra
Música para banda basada na obra de ciencia ficción Godzilla e 
Batman, Harry Potter...

Teatro Principal de Pontevedra 
Público familiar. Prezo 3 euros 
Venda de entradas: 1 hora antes na billeteira do Teatro
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vEnRES 13 de marzo

Dende as 19.00 h

X Noite da Edición de Galicia
Entrega dos Premios “Ánxel Casal 2014”
Asociación Galega de Editores

Salón de actos do Pazo da Cultura

17.30 h 

Quen voa máis lonxe
Equilátero DSC
Aprenderemos como se inventaron os avións, construiremos 
as nosas propias naves de papel e faremos probas de voo.

A partir de 7 anos. Prazas limitadas (15). Inscrición previa

17.30 h

Obradoiro. Jumping Clay. Viaxe á lúa
Os participantes modelarán unha lúa con arxila Jumping Clay 
que non mancha.

A partir de 3 anos 
Prazas limitadas. Sesións cada 20 minutos

17.30 h

Atopa o tesouro 2.0
Portal 48_ Nube de Ockham 
Xogo que propón a búsqueda do tesouro polo recinto do 
Salón. As pistas serán obxectos ou carteis dispostos polo 
espazo que terán un código QR, que se pode ler desde calquer 
dispositivo móbil.

A partir de 6 anos. Prazas limitadas. (10 por quenda) 

18.00 h

Contacontos. Contos para a lúa
Andrea Bayer (Baobab Teatro)
Andrea sempre quixo viaxar á lúa para contarlle contos, 
cantarlle cantigas e darlle un bico enorme de boas noites. 

A partir de 3 anos. Entrada libre ata completar cabida

18.30 h 

Quen voa máis lonxe
Equilátero DSC
Aprenderemos como se inventaron os avións, construiremos 
as nosas propias naves de papel e faremos probas de voo.

A partir de 7 anos. Prazas limitadas (15). Inscrición previa

19.00 h

Mesa redonda. Alimarias, estrelas e clons
Coordina: Marilar Aleixandre
Organiza: Consello da Cultura Galega
As ciencias son unha forma de contar o mundo, unha narración 
argumentada. Parte do traballo científico é comunicar estas 
narracións ou cambiar as que foron contadas. Por que chamar 
“alimarias” ao lagarto ou ao lobo? Que nos contan as estrelas? 
Existen os clons, fóra das novelas?   

Entrada libre

20.30 h

Café científico. COSMOS
Xurxo Mariño, Neurocientífico
Enrique Zas, Físico
Vicente Mohedano, Actor
Orixinal formato no que dous científicos e un ‘showman’ 
disertan, discuten e participan co público.

O Universo actual é o resultado de 13.800 millóns de anos 
de interaccións entre partículas, átomos e moléculas. Para 
comprendelo debemos viaxar aos límites do Cosmos! Ao 
comezo de TODO.

Cafetería do Pazo da Cultura

SábADO 14 de marzo

11.00 h

Obradoiro. Os efectos moi especiais
Ricardo Spencer
Descubriremos como se fan os efectos especiais das películas 
e poderemos realizar os nosos propios trucos a través de 
técnicas e materiais sinxelos.

A partir de 8 anos. Prazas limitadas (30)

11.30 h

Roteiro científico pola Illa do Covo
Van divulgación
Percorreremos a Illa recollendo mostras (aire, auga, 
vexetación…) que despois analizaremos a través de diferentes 
experiencias científicas (acidificación, contaminación 
acústica…)

Público familiar. Prazas limitadas (30) Inscrición previa

11.30 h

Obradoiro de Robótica
Ceo Aberto
A actividade trata de aproximar aos participantes á 
construción de robots sinxelos de Lego e á súa posterior 
programación. Nun principio construirase un robot, de xeito 
guiado ou creativo, para posteriormente programar accións 
básicas como avanzar, xirar, retroceder, etc.

A partir de 8 anos. Prazas limitadas (25) Inscrición previa

12.00 h

Conferencia. A que altura está o ceo?
Jorge Mira, catedrático de electromagnetismo da 
Universidade de Santiago de Compostela
Cando miramos para arriba, para o ceo, vemos unha cúpula 
que nos cobre, como se fose o teito dun cuarto esférico. 
Pero, a que altura está ese teito? Nesta charla, que é a base (e 
pre-anuncio) dun libro que verá a luz a principios do vindeiro 
curso, contarase esa historia, e tamén a súa solución final.

Salón de Actos do Pazo da Cultura 
Entrada libre ata completar cabida

12.00 h

Contacontos. Ollando as estrelas
Polo Correo do Vento
Contacontos ilustrado e musicado + obradoiro de debuxo.

Antonia Ferrín e Ramón María Aller encántalles a astronomía e 
teñen o soño de viaxar polo espazo...

Público familiar. Entrada libre ata completar cabida

12.30 h

Ciencia ou ficción
Ceo Aberto
Todos nos fixemos preguntas como: ten base científica o 
que vemos nas películas? Poden existir os zombies que 
nos atemorizan? Por que os extraterrestres sempre queren 
exterminarnos se non lles fixemos nada? Neste obradoiro 
darémoslle resposta!

A partir de 8 anos

17.30 h

CSI: O roubo da torta
Ceo Aberto
Obradoiro familiar de investigación científica. 
Converterémonos en investigadores dunha unidade CSI. 
Alguén forzou unha porta e habemos descubrir que pasou. 
A policía xa estivo para comprobar que non hai ninguén no 
interior e encomendáronnos a investigación científica.

A partir de 8 anos. Prazas limitadas (25) Inscrición previa

17.30 h 

Xogando coas mates
Miguel Ángel Vidal Martín
Obradoiro aberto en grupos reducidos de xogos matemáticos 
que se poden elaborar con papiroflexia.

A partir de 7 anos. Prazas limitadas 

17.30 h

Roteiro científico pola Illa do Covo 
Van divulgación
Percorreremos a Illa recollendo mostras (aire, auga, 
vexetación…) que despois analizaremos a través de diferentes 
experiencias científicas (acidificación, contaminación 
acústica…)

Público familiar. Prazas limitadas (30). Inscrición previa

17.30 h

Gazapos no cine e na TV
Martin Pawley
Non todo o que se ve na tele, no cine, en internet, é real nin 
posible dende o punto de vista científico. 
Queres ver que nos meten polos ollos como se fosen verdade? 
Vén e descubre os maiores “gazapos”, ata nos debuxos 
animados!

A partir de 6 anos
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17.30 h

Peque-Lab. A maxia da óptica 
Itziar Ezquieta
Obradoiro familiar de introdución ao xogo das ilusións ópticas 
onde fabricaremos pequenos aparellos de ilusión óptica.

A partir de 6 anos. Prazas limitadas (20) Inscrición previa

18.00 h

Contacontos. Ollando as estrelas
Polo Correo do Vento
Contacontos ilustrado e musicado + obradoiro de debuxo.

Antonia Ferrín e Ramón María Aller encántalles a astronomía e 
teñen o soño de viaxar polo espazo...

Público familiar. Entrada libre ata completar cabida

18.30 h

A ciencia dos superheroes
Espectáculo no que descubriremos os problemas que 
comportan os superpoderes e por que non debemos temer 
moitos dos viláns xurdidos do maxín dos escritores de cómic e 
os guionistas de cine.

A partir de 8 anos 

19.00 h

Mesa redonda. 
A literatura infantil de onte a hoxe. 
Fortalezas e debilidades
Blanca Roig Rechou, David Pintor, Xavier Senín, 
Romina Bal, Manuel Bragado. 
Moderadora: Paz Castro

Salon de actos do Pazo da Cultura. Entrada libre

DOMInGO 15 de marzo

11.00, 12.30 e 18.00 h

Música 
Berços de electrónica. Concerto para bebés
(Musicalmente – Portugal) con Paulo Lameiro
Saxofóns, clarinetes, un acordeón e un instrumento musical 
pouco común, un ordenador! Nada menos.

Auditorio do Pazo da Cultura 
Bebés de 0 a 3 anos acompañados das familias (70 
bebés/ 280 persoas por concerto) Prezo 3 euros 
Venda de entradas en servinova.com, se sobraran 
poranse á venda as restantes na billeteira do Pazo da 
Cultura dende unha hora antes do comezo da función.

11.30 h

Gazapos no cine e na TV
Martin Pawley
Non todo o que se ve na tele, no cine, en internet, é real nin 
posible dende o punto de vista científico. Queres ver que nos 
meten polos ollos como se fosen verdade? Vén e descubre os 
maiores “gazapos”, ata nos debuxos animados!

A partir de 6 anos

11.30 h

CSI: O roubo da torta
Ceo Aberto
Obradoiro familiar de investigación científica. 
Converterémonos en investigadores dunha unidade CSI. 
Alguén forzou unha porta e habemos descubrir que pasou. 
A policía xa estivo para comprobar que non hai ninguén no 
interior e encomendáronnos a investigación científica.

A partir de 8 anos. Prazas limitadas (25) Inscrición previa

11.30 h

Escritura Medieval
Unidade de Cultura Científica. CSIC GALICIA
Neste obradoiro as nenas e nenos poderán descubrir a 
importancia do traballo dos monxes na Idade Media por 
conservar os textos clásicos e a complexidade da creación 
destes escritos seguindo as diferentes correntes estéticas da 
época. O remate do traballo consistirá en decorar a súa propia 
letra capital.

A partir de 8 anos. Prazas limitadas (20) 
Inscrición previa

12.00 h

Contacontos. O doutor Slump e o grafeno
Polo Correo do Vento
Obradoiro ilustrado e musicado + obradoiro de debuxo.

O doutor Slump e un científico moi despistado que descubre 
moitas cousas que non teñen valor, pero unha vez, nun golpe 
de sorte, descubre o grafeno...

Público familiar. Entrada libre ata completar cabida

12.30 h

Ciencia ou ficción
Ceo Aberto
O mundo do cine, inspirado na literatura, é un mundo 
misterioso e máxico onde reinan a fantasía e a imaxinación. 
Todos nos fixemos preguntas como: ten base científica o 
que vemos nas películas? poden existir os zombies que 
nos atemorizan? por que os extraterrestres sempre queren 
exterminarnos se non lles fixemos nada? Neste obradoiro 
darémoslle resposta!

A partir de 8 anos

17.30 h

Obradoiro de Robótica
Ceo Aberto
A actividade trata de aproximar aos participantes á 
construción de robots sinxelos de Lego e á súa posterior 
programación. Nun principio construirase un robot, de xeito 
guiado ou creativo, para posteriormente programar accións 
básicas como avanzar, xirar, retroceder, etc.

A partir de 8 anos. Prazas limitadas (25). Inscrición previa

17.30 h

Gazapos no cine e na TV
Martin Pawley
Non todo o que se ve na tele, no cine, en internet, é real nin 
posible dende o punto de vista científico. Queres ver que nos 
meten polos ollos como se fosen verdade? Vén e descubre os 
maiores “gazapos”, ata nos debuxos animados!

A partir de 6 anos

17.30 h

Escritura Medieval
Unidade de Cultura Científica. CSIC GALICIA
Neste obradoiro as nenas e nenos poderán descubrir a 
importancia do traballo dos monxes na Idade Media por 
conservar os textos clásicos e a complexidade da creación 
destos escritos. O remate do traballo consistirá en decorar a 
súa propia letra capital.

A partir de 8 anos.Prazas limitadas (20) Inscrición previa

18.00 h

Contacontos. O doutor Slump e o grafeno
Polo Correo do Vento
Obradoiro ilustrado e musicado + obradoiro de debuxo

O doutor Slump e un científico moi despistado que descubre 
moitas cousas que non teñen valor, pero unha vez, nun golpe 
de sorte, descubre o grafeno...

Público familiar. Entrada libre ata completar cabida

18.30 h

Quero ser astronauta
Ceo Aberto
Quen non soñou con viaxar polo espazo? Neste taller 
coñeceremos as dificultades que encontran os astronautas 
ao viaxar ao espazo e os requisitos que debemos cumprir se 
queremos ser un deles.

A partir de 8 anos. Prazas limitadas (25). Inscrición previa

12

ESTREA



LunS 16 de marzo

17.30

Maxia científica
Alumnado de Educación Artística da facultade de Ciencias da 
Educación de Pontevedra desenvolverán un obradoiro no que 
farán moco verde (tipo blandiblue) e efectos especias con 
materiais caseiros.

De 6 a 9 anos. Prazas limitadas (25). Inscrición previa

18.00 h

Música. Concerto do Coro Infantil do CMUS 
Manuel Quiroga de Pontevedra 
Dirixido por Nanette Sánchez, o coro interpretará temas 
arredor da música e a natureza.

Salón de actos do Pazo da Cultura 
Público familiar. Entrada libre ata completar cabida

18.30

Maxia científica
Alumnado de Educación Artística da facultade de Ciencias da 
Educación de Pontevedra desenvolverán un obradoiro no que 
farán pocións e tinta invisible.

De 6 a 9 anos. Prazas limitadas (25). Inscrición previa

19.00 h

Contacontos. Lila e as cores
Marta Ortiz de Tropa de Trapo
A Lila non lle gusta que lle conten contos. Lila ten moi claro o 
que quere ser de maior: quere ser científica.

A partir de 3 anos. Entrada de libre ata completar cabida

19.30 h

Conferencia. ADN forense: un presente que 
parece ficción
Ángel Carracedo.

Catedrático de medicina legal e forense, profesor universitario 
e director da Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica.

Salón de actos do Pazo da Cultura 
Entrada libre ata completar cabida

MARTES 17 de marzo

17.30 h

CSI: O roubo da torta
Ceo Aberto
Obradoiro familiar de investigación científica. 
Converterémonos en investigadores dunha unidade CSI. 
Alguén forzou unha porta e habemos descubrir que pasou. 
A policía xa estivo para comprobar que non hai ninguén no 
interior e encomendáronnos a investigación científica.

A partir de 8 anos. Prazas limitadas (25). Inscrición previa

18.00 h

Contacontos. Entre planetas
Raquel Queizás
Unha viaxe na que percorreremos o universo. Brincaremos  de 
planeta a planeta pescudando misterios, historias fascinantes 
e novos amigos.

Público familiar. Entrada libre ata completar cabida

18.30 h

Teatro. Luppo
Baobab Teatro
Luppo fala do que botamos en falta a un ser querido cando 
emprende a súa última viaxe e da sorte que tivemos de telo 
coñecido.

Auditorio do Pazo da Cultura 
A partir de 3 anos. Prezo 3 euros

MéRCORES 18 de marzo

17.30 h

Quero ser astronauta
Ceo Aberto
Quen non soñou con viaxar polo espazo? Neste taller 
coñeceremos as dificultades que encontran os astronautas 
ao viaxar ao espazo e os requisitos que debemos cumprir se 
queremos ser un deles.

A partir de 8 anos. Prazas limitadas (25). Inscrición previa

18.00 h

Contacontos. Contas con ciencia 
Larraitz Urruzola
Escoitaremos os relatos “As mellores vacacións do Rei 
Neptuno” de Luisa Martínez, científica da Unidade de Cultura 
Científica do CSIC de Galicia, e “Ondalina” relato orixinal de 
Martín Pérez, físico premiado no Inspiraciencia de 2012. 

De 4 a 10 anos. Entrada libre ata completar cabida

18.30 h

Teatro. Luppo
Baobab Teatro
Luppo fala do que botamos en falta a un ser querido cando 
emprende a súa última viaxe e da sorte que tivemos de telo 
coñecido.

Auditorio do Pazo da Cultura 
A partir de 3 anos. Prezo 3 euros
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xOvES 19 de marzo

17.30 h

Obradoiro. Obradoiro de Ciencia mariña
Mirari Urruzola
Transformaremos o ordinario en algo extraordinario. Descubre 
os teus talentos artísticos utilizando material reciclado e salva 
o planeta ao mesmo tempo. Neste obradoiro reutilizaremos 
as bolsas de plástico e as transformaremos nuns monicreques 
asombrosos.

De 6 a 12 anos. Prazas limitadas (15). Inscrición previa

18.00 h

Contacontos. Entre planetas
Raquel Queizás
Unha viaxe na que percorreremos o universo. Brincaremos de 
planeta a planeta pescudando misterios, historias fascinantes 
e novos amigos.

Público familiar. Entrada libre ata completar cabida

18.30 h

Teatro. Luppo
Baobab Teatro
Luppo fala do que botamos en falta a un ser querido cando 
emprende a súa última viaxe e da sorte que tivemos de telo 
coñecido.

Auditorio do Pazo da Cultura 
A partir de 3 anos. Prezo 3 euros

vEnRES 20 de marzo

11.30 h

Xeometría da natureza 
Un mundo de formas
Taller Abierto Gestión Cultural
Obradoiro de “land art” no exterior da Illa do Covo, fronte á 
pasarela peonil do río. Actividade familiar de descubrimento 
da xeometría como ciencia presente a todas as escalas do 
universo, e que constitúe unha fonte de inspiración na arte 
do relato.

De 6 a 12 anos. Prazas limitadas (15). Inscrición previa

11.30 h

Obradoiro de Robótica
Ceo Aberto
A actividade trata de aproximar aos participantes á 
construción de robots sinxelos de Lego e á súa posterior 
programación. Nun principio construirase un robot, de xeito 
guiado ou creativo, para posteriormente programar accións 
básicas como avanzar, xirar, retroceder, etc.

A partir de 8 anos. Prazas limitadas (25). Inscrición previa

11.30 h

Ciencia ou ficción
Ceo Aberto
O mundo do cine, inspirado na literatura, é un mundo 
misterioso e máxico onde reinan a fantasía e a imaxinación. 
Todos nos fixemos preguntas como: ten base científica o 
que vemos nas películas? poden existir os zombies que 
nos atemorizan? por que os extraterrestres sempre queren 
exterminarnos se non lles fixemos nada? Neste obradoiro 
darémoslle resposta!

A partir de 8 anos

12.00 h

Contacontos. Contos para a lúa
Andrea Bayer (Baobab Teatro)
Andrea sempre quixo viaxar á lúa para contarlle contos, 
cantarlle cantigas e darlle un bico enorme de boas noites. 

A partir de 3 anos. Entrada libre ata completar cabida

12.30 h 

Obradoiro 
Ciencia na casa para pais e nais atrevidos
Unidade de Cultura Científica. CSIC GALICIA
Proposta práctica na que os participantes poderán facer, 
utilizando materiais comúns, atractivos e inxeniosos 
experimentos.

Público adulto. Prazas limitadas (30 por sesión)

17.30 h

CSI: O roubo da torta
Ceo Aberto
Obradoiro familiar de investigación científica. 
Converterémonos en investigadores dunha unidade CSI. 
Alguén forzou unha porta e habemos descubrir que pasou. 
A policía xa estivo para comprobar que non hai ninguén no 
interior e encomendáronnos a investigación científica.

A partir de 8 anos. Prazas limitadas (25) Inscrición previa

17.30 h

Xeometría da natureza. Un mundo de 
formas
Taller Abierto Gestión Cultural.
Obradoiro de land art no exterior da Illa do Covo, fronte á 
pasarela peonil do río. Actividade familiar de descubrimento 
da xeometría como ciencia presente a todas as escalas do 
universo, e que constitúe unha fonte de inspiración na arte 
do relato.

De 6 a 12 anos. Prazas limitadas (15). Inscrición previa

18.00 h

Contacontos. O planeta dos contos
Bea Campos e Davide González 
Xuntos embarcarémonos nunha viaxe espacial que nos 
levará ata a lúa, o sol e mesmo ata... un misterioso repolo! 
Abróchense os cintos que comeza a sesión! Música, cantos e 
historias para crear un planeta de contos.

Público familiar. Entrada libre ata completar cabida
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18.30 h

A miña estrela
Orquestra de cámara de Lira, acompañada de 
bailaríns e bailarinas da Escola de baile Deborah.
As melodías se transforman en fermosos astros que enchen de 
luz o cerebro pero sobre todo o corazón.

Auditorio do Pazo da Cultura

Público familiar. Prezo 3 euros

18.30 h 

Obradoiro 
Ciencia na casa para pais e nais atrevidos
Unidade de Cultura Científica. CSIC GALICIA
Proposta práctica na que os participantes poderán facer, 
utilizando materiais comúns, atractivos e inxeniosos 
experimentos.

Público adulto. Prazas limitadas (30 por sesión)

19.00 h

Presentación do libro da Editorial Apiario 
“Porque Cuqui non quere ir á lavadora”
Escrito por María Lado con ilustracións de Yanina 
Torres Tuirán. 
Contacontos coa autora.

21.00 h

Visionado de estrelas
Van Divulgación
Un experto astrónomo achegará aos asistentes ao ceo de 
Pontevedra. Desde a terraza do Pazo farase un visionado 
de estrelas, satélites e planetas co apoio de diferentes 
telescopios. 

Público familiar. Prazas limitadas (50) Inscrición previa

SábADO 21 de marzo

11.30 h

Ciencia ou ficción
Ceo Aberto
O mundo do cine, inspirado na literatura, é un mundo 
misterioso e máxico onde reinan a fantasía e a imaxinación. 
Todos nos fixemos preguntas como: ten base científica o 
que vemos nas películas? por que os extraterrestres sempre 
queren exterminarnos se non lles fixemos nada? Neste 
obradoiro darémoslle resposta!

A partir de 8 anos

11.30 h

Un bosque no peto
Unidade de Cultura Científica. CSIC GALICIA
Saída a Illa do Covo (se o tempo o permite) e actividades 
participativas para transmitir a importancia das árbores 
autóctonas nos bosques. Os participantes poderán levar un 
bosque de especies galegas dentro dun tarro de cristal que 
colla nun peto.

Público familiar. Prazas limitadas (20). Inscrición previa

11.30 h

Contacontos. Viaxa no tempo: origami e 
caixiñas do tempo + A primeira historia 
das viaxes no tempo
Palmira Castro (mimadrinha.com)
Un obradoiro-contacontos onde viaxaremos no tempo 
escoitando unha lenda xaponesa e facendo caixiñas do tempo 
con origami.

A partir de 6 anos 
Prazas limitadas (20). Inscrición previa

12.00 h

Contacontos. O planeta dos contos
Bea Campos e Davide González 
Xuntos embarcarémonos nunha viaxe espacial que nos 
levará ata a lúa, o sol e mesmo ata... un misterioso repolo! 
Abróchense os cintos que comeza a sesión! Música, cantos e 
historias para crear un planeta de Contos.

Público familiar. Entrada libre ata completar cabida

12.00 h

Cinema. Holy Night!
Mr. Misto Films
Proxección de películas candidatas aos XIII Premios Mestre 
Mateo na categoría de Longametraxe de Animación.

Salón de actos do Pazo da Cultura 
Público familiar. Entrada libre ata completar cabida

12.30 h

A ciencia dos superheroes
Ceo Aberto
Espectáculo no que descubriremos os problemas que 
comportan os superpoderes e por que non debemos temer  a 
moitos dos viláns xurdidos do maxín dos escritores de cómic e 
os guionistas de cine.

A partir de 8 anos 

12.30 h 

Obradoiro 
Ciencia na casa para pais e nais atrevidos
Unidade de Cultura Científica. CSIC GALICIA
Proposta práctica na que os participantes poderán facer, 
utilizando materiais comúns, atractivos e inxeniosos 
experimentos.

Público adulto. Prazas limitadas (30 por sesión) 

17.30 h

Quero ser astronauta
Ceo Aberto
Quen non soñou con viaxar polo espazo? Neste taller 
coñeceremos as dificultades que encontran os astronautas 
ao viaxar ao espazo e os requisitos que debemos cumprir se 
queremos ser un deles.

A partir de 8 anos. Prazas limitadas (25). Inscrición previa

17.30 h

Peque-Lab. A maxia da óptica 
Itziar Ezquieta
Obradoiro familiar de introdución ao xogo das ilusións ópticas 
onde fabricaremos pequenos aparellos de ilusión óptica.

A partir de 6 anos. Prazas limitadas (20) 
Inscrición previa

17.30 h

Un bosque no peto
Unidade de Cultura Científica. CSIC GALICIA
Saída a Illa do Covo (se o tempo o permite) e actividades 
participativas para transmitir a importancia das árbores 
autóctonas nos bosques. Os participantes poderán levar un 
bosque de especies galegas dentro dun tarro de cristal que 
colla nun peto.

Público familiar. Prazas limitadas (20). Inscrición previa

17.30 h

Contacontos. Viaxa no tempo: origami e 
caixiñas do tempo + A primeira historia 
das viaxes no tempo.
Palmira Castro (mimadrinha.com)
Un obradoiro-contacontos onde viaxaremos no tempo 
escoitando unha lenda xaponesa e facendo caixiñas do tempo 
con origami.

A partir de 6 anos. Prazas limitadas (20) 
Inscrición previa

17.30 h

Obradoiro. Jumping Clay. Viaxe á lúa
Os participantes modelarán unha lúa con arxila Jumping Clay 
que non mancha.

A partir de 3 anos 
Prazas limitadas. Sesións cada 20 minutos

18.00 h

Contacontos. O planeta dos contos
Bea Campos e Davide González 
Xuntos embarcarémonos nunha viaxe espacial que nos 
levará ata a lúa, o sol e mesmo ata... un misterioso repolo! 
Abróchense os cintos que comeza a sesión! Música, cantos e 
historias para crear un planeta de contos.

Público familiar. Entrada libre ata completar cabida

18.30 h

Cinema 
A Tropa de Trapo na Selva do Arco da Vella
Abano Producións
Proxección de películas candidatas aos XIII Premios Mestre 
Mateo na categoría de Longametraxe de Animación.

Salón de actos do Pazo da Cultura 
Público familiar. Entrada libre ata completar cabida.
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18.30 h 

Obradoiro 
Ciencia na casa para pais e nais atrevidos
Unidade de Cultura Científica. CSIC GALICIA
Proposta práctica na que os participantes poderán facer, 
utilizando materiais comúns, atractivos e inxeniosos 
experimentos

Público adulto. Prazas limitadas (30 por sesión)

18.30 h

Raios e centeias
Ceo Aberto
Espectáculo no que mediante vistosos experimentos 
levaremos a cabo un percorrido pola historia da electricidade 
e comprenderemos os principios físicos que rexen o seu 
comportamento.

A partir de 8 anos

DOMInGO 22 de marzo

11.00 h

Obradoiro. Os efectos moi especiais
Ricardo Spencer
Descubriremos como se fan os efectos especiais das películas 
e poderemos realizar os nosos propios trucos a través de 
técnicas e materiais sinxelos.

A partir de 8 anos. Prazas limitadas (30)

11.30 h

Quero ser astronauta
Ceo Aberto
Quen non soñou con viaxar polo espazo? Neste taller 
coñeceremos ás dificultades que encontran os astronautas 
ao viaxar ao espazo e os requisitos que debemos cumprir se 
queremos ser un deles.

A partir de 8 anos. Prazas limitadas (25). Inscrición previa

11.30 h

Xogando coas mates
Miguel Ángel Vidal Martín
Obradoiro de xogos matemáticos que se poden elaborar con 
papiroflexia.

A partir de 7 anos. Prazas limitadas

12.00 h

Contacontos. Entre planetas
Raquel Queizás
Unha viaxe na que percorreremos o universo. Brincaremos de 
planeta a planeta pescudando misterios, historias fascinantes 
e novos amigos.

Público familiar. Entrada libre ata completar cabida

12.30 h

Raios e centeias
Ceo Aberto
Espectáculo no que mediante vistosos experimentos 
levaremos a cabo un percorrido pola historia da electricidade 
e comprenderemos os principios físicos que rexen o seu 
comportamento.

A partir de 8 anos 

12.30 h 

Obradoiro 
Ciencia na casa para pais e nais atrevidos
Unidade de Cultura Científica. CSIC GALICIA
Proposta práctica na que os participantes poderán facer, 
utilizando materiais comúns, atractivos e inxeniosos 
experimentos.

Público adulto. Prazas limitadas (30 por sesión) 

17.30 h

Ciencia ou maxia
Ceo Aberto
Espectáculo no que mediante un conxunto de experiencias 
aparentemente “máxicas” introducirémonos no fascinante 
mundo da ciencia, formulando hipóteses e chegando a 
conclusións seguindo o método científico.

A partir de 8 anos

18.00 h

Contacontos. Contas con ciencia 
Larraitz Urruzola
Escoitaremos os relatos “As mellores vacacións do Rei 
Neptuno” de Luisa Martínez, científica da Unidade de Cultura 
Científica do CSIC de Galicia, e “Ondalina” relato orixinal de 
Martín Pérez, físico premiado no Inspiraciencia de 2012. 

De 4 a 10 anos. Entrada libre ata completar cabida

18.30 h 

Obradoiro 
Ciencia na casa para pais e nais atrevidos
Unidade de Cultura Científica. CSIC GALICIA
Proposta práctica na que os participantes poderán facer, 
utilizando materiais comúns, atractivos e inxeniosos 
experimentos.

Público adulto. Prazas limitadas (30 por sesión) 

18.30 h

Ciencia ou ficción
Ceo Aberto
O mundo do cine, inspirado na literatura, é un mundo 
misterioso e máxico onde reinan a fantasía e a imaxinación. 
Todos nos fixemos preguntas como: ten base científica o 
que vemos nas películas? poden existir os zombies que 
nos atemorizan? por que os extraterrestres sempre queren 
exterminarnos se non lles fixemos nada? Neste obradoiro 
darémoslle resposta!

A partir de 8 anos

18.30 h

Teatro. Star Trip
Yllana
Co seu habitual humor negro, a súa linguaxe universal e sen 
palabras, Star Trip introdúcenos no alucinante e absurdo 
mundo da ciencia ficción e o espazo.

Auditorio do Pazo da Cultura 
Público familiar. A partir de 8 anos. Prezo 3 euros 
Venda de entradas en servinova.com, se sobraran 
poranse á venda as restantes na billeteira do Pazo da 
Cultura dende unha hora antes do comezo da función.

19.30 h

Coloquio 
A literatura infantil e os temas feos 
Dous creadores conversarán sobre o emprego de asuntos 
tradicionalmente afastados da LIX nas súas obras. Cancro, con 
libros coma “A mamá que perdeu as cóxegas” de Clara Roxo, 
ou “Chamádeme Simbad” onde Francisco Castro se achega 
á enfermidade do Alzhéimer, constitúen un bo exemplo de 
como eses temas “feos” son abordados, cada día con máis 
naturalidade, polos nosos escritores e escritoras.

LunS 23 de marzo

17.30 

Maxia científica
Alumnado de Educación Artística da facultade de Ciencias da 
Educación de Pontevedra desenvolverán un obradoiro no que 
farán moco verde (tipo blandiblue) e efectos especias con 
materiais caseiros.

De 6 a 9 anos. Prazas limitadas (25). Inscrición previa

18.00 h

Contacontos. Lila e as cores
Marta Ortiz de Tropa de Trapo
A Lila non lle gusta que lle conten contos. Lila ten moi claro o 
que quere ser de maior: quere ser científica.

A partir de 3 anos. Entrada de libre ata completar cabida

18.30

Maxia científica
Alumnado de Educación Artística da facultade de Ciencias da 
Educación de Pontevedra desenvolverán un obradoiro no que 
farán pocións e tinta invisible.

De 6 a 9 anos. Prazas limitadas (25). Inscrición previa

19.00 h

Presentación do libro-disco “A gramola 
gominola”
O novo proxecto de música infantil presenta o seu espectáculo 
baseado no seu primeiro disco. Un traballo que conta coa 
participación de diferentes artistas como Mini e Mero, Luís 
Tosar, Ghende Beat ou Alberto Cereijo. Todo este traballo 
estará recollido nun libro-disco que publicará a Editorial 
Galaxia,  cheo de vistosas ilustracións creadas pola ilustradora 
Lidia V. Cardeiro.
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MARTES 24 de marzo

17.30 h 

Píntame un conto (de ciencia-ficción).
Taller Abierto Gestión Cultural
Obradoiro familiar que reinterpreta o costume dos maiores de 
contar contos aos nenos e nenas.

De 4 a 8 anos. Prazas limitadas (20 parellas) 
Inscrición previa

18.00 h

Contos para a lúa
Andrea Bayer (Baobab Teatro)
Andrea sempre quixo viaxar á lúa para contarlle contos, 
cantarlle cantigas e darlle un bico enorme de boas noites. 

A partir de 3 anos. Entrada libre ata completar cabida

MéRCORES 25 de marzo

17.30 h

Píntame un conto (de ciencia-ficción).
Taller Abierto Gestión Cultural
Obradoiro familiar que reinterpreta o costume dos maiores de 
contar contos aos nenos e nenas.

De 4 a 8 anos. Prazas limitadas (20 parellas) 
Inscrición previa

18.00 h

Contacontos. Contas con ciencia 
Larraitz Urruzola
Escoitaremos os relatos “As mellores vacacións do Rei 
Neptuno” de Luisa Martínez, científica da Unidade de Cultura 
Científica do CSIC de Galicia, e “Ondalina” relato orixinal de 
Martín Pérez, físico premiado no Inspiraciencia de 2012. 

De 4 a 10 anos. Entrada libre ata completar cabida

18.30 h

Arpexos de ciencia
Tecnopole. Parque Tecnolóxico de Galicia S.A
David Ballesteros. Ceo Aberto.
Charla didáctica e interactiva sobre os diversos aspectos 
relacionados coa física da música e as funcións cerebrais 
implicadas no pracer que sentimos ao interpretala ou 
escoitala. 

Salón de actos do Pazo da Cultura 
Público familiar. Entrada libre ata completar cabida.

xOvES 26 de marzo

17.30 h

Obradoiro de creación musical Big Bang!!! 
Gonzalo Maceira, Rocklab Team
Taller de composición a través do tratamento das ondas 
sonoras e do ruído.

Público familiar. A partir de 4 anos

18.00 h

Contacontos. Manual de instrucións para...
Nate Borrajo
Os manuais de instrucións intentan facernos a vida máis 
doada, dinnos como poñer un chaleque salvavidas, como 
montar unha cabana no xardín e mesmo como sentar nun 
avión. Imos botar man deles para achegarnos ás historias de 
viaxes e de descubrimentos con ciencia e con paciencia.

De 6 a 10 anos. Entrada libre ata completar cabida

18.30 h

Tecnomaxia. 
Mago Richard
Espectáculo de divulgación do convencemento tecnolóxico. 
Maxia na que se mistura o ilusionismo co pragmatismo 
científico mediante aparellos tecnolóxicos e ferramentas de 
uso cotiá.

Salón de actos do Pazo da Cultura 
Público familiar. A partir de 10 anos. Prezo 3 euros

vEnRES 27 de marzo

17.30 h

Xogando coas mates
Miguel Ángel Vidal Martín
Obradoiro aberto en grupos reducidos de xogos matemáticos 
que se poden elaborar con papiroflexia

Público familiar. A partir de 7 anos. Prazas limitadas 

18.00 h

Dálle voltas, Da Vinci!
Brais das Ortas de Tropa de Trapo
Contacontos baseado no momento no que Leonardo Da Vinci 
se enfrontou ao dilema do movemento perpetuo, quixo 
construir unha roda que andivese eternamente... pero non o 
conseguíu.

De 4 a 10 anos. Entrada libre ata completar cabida

18.00 h

Charla Inspiradora con María Solar
Isabel Zendala: Cando a literatura rescata 
á ciencia
Consello Superior de Investigacións Científicas
Salón de actos do Pazo da Cultura

19.00 h 

Contacontos 
Un invento para chegar ao ceo
Trinke Trinke con Isabel Risco
O soño da ratiña Carolina de Lonxedetodo é chegar a voar.

Público familiar. A partir de 3 anos 
Entrada libre ata completar cabida

21.00 h

Teatro. Pan, pan
A panadería
PAN!PAN! é unha parodia, con música vocal en directo, dos 
westerns americanos. Un espectáculo novo, fresco e diferente 
que conta a historia de Harry, un cowboy que viaxa de 
Mississippi a Arkansas perseguindo a un indio salvaxe que 
roubou á súa muller, da que está profundamente namorado.

Auditorio do Pazo da Cultura 
Prezo: 3 euros 
Venda de entradas en servinova.com, se sobraran 
poranse á venda as restantes na billeteira do Pazo da 
Cultura dende unha hora antes do comezo da función.

SábADO 28 de marzo

11.30 h

Escritura medieval
Unidade de Cultura Científica. CSIC GALICIA
Neste obradoiro as nenas e nenos poderán descubrir a 
importancia do traballo dos monxes na Idade Media por 
conservar os textos clásicos e a complexidade da creación 
destes escritos seguindo as diferentes correntes estéticas da 
época. O remate do traballo consistirá en decorar a súa propia 
letra capital.

A partir de 8 anos. Prazas limitadas (20) 
Inscrición previa

11.30 h

Obradoiro. Jumping Clay. Viaxe á lúa
Os participantes modelarán unha lúa con arxila Jumping Clay 
que non mancha.

A partir de 3 anos 
Prazas limitadas. Sesións cada 20 minutos

11.30 h

Pontevedra fala co futuro: depósito de 
desexos para a Pontevedra do futuro
Iñaki Quenerapú
Cres que se Julio Verne estivera en Pontevedra, pensaría no 
futuro da vila? Os asistentes do Salón si, así que van depositar 
ata dentro de 5 anos os seus desexos de futuro para a vila, 
nunha caixa que será soterrada. 
Ven con nós á Illa do Covo!

Público familiar
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12.00 h

A señora Alvariño, oceanógrafa mundial
Polo Correo do Vento
Contacontos ilustrado e musicado + Obradoiro de debuxo.

Daremos a volta ao mundo coa oceanógrafa galega, viviremos 
moitas aventuras, descubriremos especies e protexeremos 
ecosistemas mariños. 

Público familiar. Entrada libre ata completar cabida

17.30 h

Escritura medieval
Unidade de Cultura Científica. CSIC GALICIA
Neste obradoiro as nenas e nenos poderán descubrir a 
importancia do traballo dos monxes na Idade Media por 
conservar os textos clásicos e a complexidade da creación 
destes escritos seguindo as diferentes correntes estéticas da 
época. O remate do traballo consistirá en decorar a súa propia 
letra capital.

A partir de 8 anos. Prazas limitadas (20) 
Inscrición previa

17.30 h

Peque-Lab. A maxia da óptica 
Itziar Ezquieta
Obradoiro familiar de introdución ao xogo das ilusións ópticas 
onde fabricaremos pequenos aparellos de ilusión óptica.

A partir de 6 anos. Prazas limitadas (20) 
Inscrición previa

18.00 h

A señora Alvariño, oceanógrafa mundial
Polo Correo do Vento
Contacontos ilustrado e musicado + obradoiro de debuxo.

Daremos a volta ao mundo coa oceanógrafa galega, viviremos 
moitas aventuras, descubriremos especies e protexeremos 
ecosistemas mariños. 

Público familiar. Entrada libre ata completar cabida

18.30 h

A gramola gominola
Concerto presentación do libro-disco de música infantil 
editado por Galaxia. Viaxeremos pola historia da música 
moderna da man de Paula Romero, que se vai presentar a 
varias probas con grupos de diferentes estilos, que buscan 
unha nova voz para as súas formacións. Todos os temas están 
recollidos nun libro-disco da Editorial Galaxia co mesmo título 
e ilustracións de Lidia V. Cardeiro. 

Auditorio do Pazo da Cultura 
Público familiar. A partir de 5 anos. Prezo 3 euros 

Actividades 
no Recinto 
Feiral

DEnDE O 7 de marzo

11.30 h 

Xogo do Solo 
Cedido polo CSIC
Coincidindo coa conmemoración este ano 2015 do Ano 
Internacional do Solo, este xogo didáctico quere transmitir á 
sociedade a importancia do solo como elemento fundamental 
para a vida no planeta. 

Seguindo unha dinámica similar a do tradicional “xogo 
da oca” pero con preguntas en cada unha das casiñas do 
taboleiro, aprenderán cuestións básicas e fundamentais sobre 
o substrato da vida.

DEnDE O 7 de marzo

11.30 h 

Labirintos tecno-lóxicos
Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía (MUNCYT) 
Divertida actividade que porá a proba a capacidade tecno-
lóxica do visitante: nun circuíto de labirintos tecno-lóxicos de 
tamaño real que terá que percorrer... se é capaz de atopar o 
camiño correcto. 

Haberá labirintos con distintos niveis de dificultade para que 
poidan xogar todos os públicos.

DO 7 ao 13 de marzo

A partir das 11.30 h

Mural Interactivo
Portal 48
Con motivos de comics clásicos faremos un mural onde 
participaredes nun xogo.

18

ESTREA



DO 7 ao 28 de marzo. 

PLANETARIO
Ceo Aberto
Espazo inmersivo semiesférico no que se realizan proxeccións 
dixitais educativas sobre temas científicos. As proxeccións 
lévanse a cabo mediante un innovador sistema de proxección 
dixital que nos permite tanto reproducir o firmamento de 
calquera punto do planeta como a proxección de audiovisuais 
completamente inmersivos.

Público Familiar. A partir de 6 anos 
Dende o 7 de marzo ao 28 de marzo 
Todas as fins de semana 
Cinco quendas por día de 40 minutos, cun máximo de 25 
persoas por quenda

7 de marzo 

12.30 e 17.30 h 

Creemos un ser sobrenatural: 
mural do calamar xigante
Cestola na Cachola
Despois de escoitar a historia da busca do calamar xigante, 
poderemos facer un mural colaborativo, pintado polos 
nenos e nenas. Ademáis de reflexionar sobre outras 
realidades, favoreceranse valores como o traballo en grupo, a 
colaboración, a creatividade...

A partir de 3 anos 
Prazas limitadas (15). Inscrición previa 

7 e 8 de marzo

11.30 e 17.30 h 

Obradoiro de ciencia ficción 
Mirari Urruzola 
Inspirándonos no traballo do escultor Británico Tony Gragg 
realizaremos un gran mural do sistema solar, representaremos 
o noso planeta terra, o sol, a lúa, as estrelas, ademais de naves 
espaciais e foguetes. Neste obradoiro reutilizaremos plásticos 
recolectados na praia e tapóns reciclados que exporemos en 
forma Dun gran mural no chan.

De 6 a 12 anos. Prazas limitadas (15). Inscrición previa

DEnDE O 8 de marzo 

Dende ás 11.30 h 

Peletre-ficción
Anxo Fariña
Partindo dun mesmo punto de partida (a cidade de 
Pontevedra), os xogadores poderán elixir diferentes destinos: 
o centro da terra, o espazo exterior, a viaxe no tempo ou a 
exploración dos océanos. 

Un peletre salpicado de magníficas e divertidas ilustracións 
que se misturarán coas zonas de avance normal.

Público familiar

8 de marzo

11.30 e 17.30 h

O triángulo, un polígono singular
Taller Abierto Gestión Cultural
Cada participante construirá un poliedro de caras triangulares 
e unha vez feito unirémolo cos do resto de participantes para 
formar unha gran estrutura común.

Público familiar

8 de marzo

11.30 e 17.30 h

Debuxando con fíos de cores
Taller Abierto Gestión Cultural
Mural de madeira con perforacións e tacos sobre paneis no 
que os participantes crearán debuxos xeométricos.

Público familiar

8 de marzo ás 11.30 h 

Sudochesskus

Miguel Ángel Vidal Martín
O xogo dos sudokus aplicado ao mundo do xadrez.

A partir de 7 anos

14 e 15 de marzo

11.30 e 17.30 h 

GHALE-BOOK. O Libro do futuro
Tegra Gómez Pino
Obradoiro familiar. Os rapaces coa familia entrarán no 
laboratorio onde se crea o novo aparello tecnolóxico: o 
GHALE-BOOK

14 e 15 de marzo

11.30 e 17.30 h 

A triatleta Alba Cuba no Salón
Dinamizará a exposición: “Deporte por dentro. Muelles, 
palancas y bielas, un recorrido interactivo por el cuerpo 
humano” (Fundación Museo de la Ciencia de Valladolid)

15 de marzo

17.30 h

Concurso de lanzamento 
de avións de papel
Equilátero DSC
Organizaremos un concurso de lanzamento de avións de 
papel, onde os participantes porán a proba a súa pericia. 

Público familiar. A partir 7 anos 

20 e 21 de marzo

11.30 e 17.30 h

Obradoiro Sensorial. A Alfombra máxica
Compañía Mirari Urruzola 
A alfombra máxica é un “prelibri” onde a artista plástica 
convida aos máis pequenos a mergullarse nunha viaxe 
sensorial. 

Un lugar de libre experimentación, unha alfombra táctil, 
sonora e olfativa. Xuntos descobren o pracer de apalpar, 
manipular, escoitar, ver... Unha invitación a xogar, explorar, 
experimentar con todo o corpo. 

Xogos, música e outras sorpresas viaxarán cos máis pequenos 
e cos seus acompañantes adultos por un mundo de emocións 
e sensacións. 

Ata 3 anos.  Prazas limitadas (18). Inscrición previa
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Actividades 
das noites 
Abertas no 
Salón do 
Libro

27 de febreiro

De 18.00h a 21.00 h 

A ciencia dos efectos especiais 
Aprenderás como son feitos os efectos especiais das películas 
e poderás realizar os teus propios trucos a través de técnicas 
e materiais sinxelos. Coordinado por Ricardo Spencer, 
especialista en efectos especiais e medios audiovisuais.

De 19.30 h a 20.30 h

Cócteles sen alcohol
Aprende a combinar diferentes sabores e a reinventar os 
cócteis de sempre cunha nova creación. Aprenderás tamén 
a decoralos e mellorar as súas presentacións. Degustación 
asegurada! Leva mandil para realizar a actividade 
comodamente. 

28 de febreiro

De 19.00 a 20.30 h

Manualidades: papaventos
Elaboración de papaventos de diferentes formas e tamaños 
para logo quedarmos e probar a voalos.

De 19.00 a 21.00 h 

Mañá foi domingo: as viaxes no tempo na 
literatura
Urco editora co editor David Cortizo Conde e o escritor Jorge 
Emilio Bóveda farán unha aproximación histórica á narrativa 
de viaxes no tempo axudados dunha presentación multimedia 
para logo, dun xeito lúdico, elaborar un relato breve.

6 e 20 de marzo

De 19.00 a 21.00 h

Encadernación e deseño de cubertas
Realización de cadernos personalizados, técnicas de 
encadernación e deseño de cubertas con diferentes materiais. 

7 de marzo

De 19.00 h a 20.30 h

Globo aerostático
Constrúe o teu propio globo aerostático en miniatura e 
bótao a voar.

13 de marzo

De 18.00 a 21.00 h

Aníma-Te: stop motion
Sempre quixeches facer a túa propia curtametraxe de 
animación? Neste obradoiro terás a oportunidade de 
experimentar coa técnica do “stop-motion”, a empregada en 
filmes tan exitosos como “Coraline”, “Wallace e Gromit” ou 
“Pesadelo antes de Nadal” de Tim Burton. 
Queres animar? Aníma-te!

De 19.00 a 21.00 h

Ex-libris: personaliza os teus libros
Aprenderás a fabricar pequenos ex-libris para personalizar 
os teus libros. Verás a técnica de gravado sobre linóleo e 
deseñarás o teu propio carimbo co que marcar os libros da túa 
biblioteca persoal.

14, 21 e 28 de marzo

De 19.00 a 21.00 h

Laboratorio nocturno: 
experimentos científicos
Achégate á ciencia e á experimentación por medio de 
demostracións sinxelas e vistosas. Interacciona con conceptos 
e teorías que só parecen ter sentido nos libros.

Maiores de 16 anos

De 19.00 a 21.00 h

Virus e zombies
Partindo do libro “Apocalipse Z” do escritor pontevedrés 
Manel Loureiro, o cal transcorre integramente en Pontevedra, 
caracterizarémonos como persoas infectadas por un virus que 
nos transforma en zombies. Aprenderemos algunhas técnicas 
empregadas no cine para maquillarmonos coma zombies. 

De 19.00 a 21.00 h

Astronomía: da ciencia á ficción
Partindo de clásicos do cine e da literatura de ciencia ficción, 
que en tantas ocasións tiveron o Universo como paisaxe, 
faremos un percorrido virtual polo espazo no cal poderemos 
comprobar como realidade e ficción poden chegar a darse a 
man. A actividade rematará cunha práctica observacional se a 
climatoloxía o permite.

De 19.00 a 21.00 h

Os Xogos da Fame
Que comecen os septuaxésimos xogos da fame!!! Convértete 
en Tributo do teu distrito, descobre as túas habilidades e 
enfróntate aos demais habitantes de Pandem para acadar o 
teu obxectivo: gañar os xogos da fame!

De 19.00 a 21.00 h

Robótica básica
Aprenderás a cargar no robot programación coa que poderás 
facer que o robot se mova en distintas traxectorias. Engadindo 
un sensor de ultra sons o robot poderá explorar o entorno 
esquivando obstáculos. Poderás comezar a entender o 
xeito de facer un robot básico do que partir para seguir 
aprendendo. 

27 de marzo

De 19.00 a 21.00 h

Encadernación ecolóxica
Reutiliza cartón, retais, papel reciclado e trapos vellos para 
elaborar as túas propias axendas e cadernos. 

De 19.00 a 21.00 h

Comunicacións extraplanetarias
E se te chamaran os extraterrestres desde o espazo exterior? 
en que idioma contestarías? Galego? Danés? Guau Guau? Toc 
toc? 1,2,3 probando? Neste obradoiro construiremos linguaxes 
universais e mensaxes para os nosos “posibles” veciños 
espaciais.

De 19.00 a 21.00 h

Experimentando cos alimentos e os 
cosméticos
Realmente coñeces o que consumes? Alimentos: naturais, 
eco, transxénicos, aditivos,e sen lactosa… Cosméticos: sen 
parabenos, sen aluminio, que protexe o teu ADN… Que son 
todas estas cousas? Todo o que necesitas saber: canto hai 
de mito e canto de verdade, canto de ciencia e canto de 
mercadotecnia.

20.00 h

Descobre o teatro por dentro. 
Representación: “O Furancho”
Teatro forum: antes da función comparte coa compañía 
Ibuprofeno Teatro os momentos previos dunha función. Como 
é un día de representación: atrezzo, pase técnico, quecemento, 
rutinas, maquillaxe,… Participa nos exercicios, coñece a parte 
técnica e a súa montaxe, xeitos de crear un espectáculo…

Teatro Principal
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Exposicións

NO PAZO DA CULTURA

•	 Traballos dos centros de ensino de Pontevedra e comarca

•	 Ambientación xeral do Pazo da Cultura (ETL Paspallás)

•	 De la ciencia a la ficción (Rosana Largo Rodríguez)

•	 Investigarte (Fundación Barrié, USC, UDC, IDIS)

•	MI (Master Ilustra) Animalario Fantástico (Alumnado do 
Mestrado en Libro Ilustrado e Animación Audiovisual)

VESTíBULO AUDITORIO

•	Matexpo (Fundación Barrié, AGAPEMA)

•	 Os nenos soldados (Momar Badiane) (Cofinanciada polo 
Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade e o Concello de 
Pontevedra)

NO RECINTO FEIRAL

•	 Deporte por dentro. Muelles, palancas y bielas, un 
recorrido interactivo por el cuerpo humano 
(Fundación Museo de la Ciencia de Valladolid)

•	 Darwin VIVE. Un hombre tranquilo y su r-evolución 
(Fundación Museo de la Ciencia de Valladolid)

NA GALERíA SARGADELOS

Dende o 4 de marzo
•	 Cociñando fotos. Búscate no Salón (Miguel Vidal Solla)

NA BIBLIOTECA PúBLICA ANTONIO ODRIOZOLA

Do 25 de febreiro ao 28 de marzo
•	 Exposición ilustracións orixinais do álbum ilustrado 
“Maruxa” editado por OQO (Mafalda Milhoes)

Outras 
Actividades

Microrrelatos en 
Twitter

Portal 48_ Nube de Ockham
A partir dunha historia iniciada, os alumnos de centros de ESO 
de Pontevedra, aprenderán a escribir microrrelatos a través da 
rede social Twitter. 

Cóntanos o teu invento

Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT).
Certame de relato curto organizado polo Museo Nacional de 
Ciencia e Tecnoloxía (MUNCYT). Consulta as bases no Salón.

O Profesor Tartarugo e 
os seus inventos

O Carballo con botas
Todas as fins de semana 

CInEMA

Proxectaranse as seguintes películas cedidas polo CGAI no 
Salón de actos do Pazo da Cultura. 
Comunicarase o día anterior no Salón

•	 O bosque animado (Angel de la Cruz, Manolo Gomez, 2001)

•	 P3K. Pinocho 1573 (Daniel Robichaud, 2004)

•	 Nut (Angel Fernández, 1997)

•	Meigallos, sombras e papas de arroz (Algarabía Animación, 
2001)

•	 Os defuntos falaban castelao (Algarabía Animación, 2001)

•	 Good night mon ami (Algarabía Animación, 2002)

•	 O visgo máxico (Lhosca Arias, 2000)

•	 El sueño de una noche de San Juan (Angel de la Cruz, 2005)

•	 A Tropa de Trapo no país onde sempre brilla o sol (Abano 
Producións)

Merendando contos

Contacontos nas librarías

19 de febreiro | 18.00 h

Libraría Paz
Contos para a Lúa | Andrea Bayer (Baobab Teatro)

20 de febreiro | 18.00 h

Libraría Seijas
Contos da montaña (rusa) | Paul do Canizo

23 de febreiro | 18.00 h

Libraría D-lectum
Contos da montaña (rusa) | Paul do Canizo

24 de febreiro | 18.00 h

Libraría Cronopios
Dálle voltas, Da Vinci! | Brais das Ortas de Tropa de Trapo

25 de febreiro | 18.00 h

Libraría Aviones de Papel
Lila e as cores | Marta Ortiz de Tropa de Trapo

26 de febreiro | 18.00 h

Libraría Nobel
Entre planetas | Raquel Queizás

Retallos de conto. 
Roteiro de escaparates

Nove escenas de contos diferentes en establecementos do 
centro da cidade con Orbil de protagonista.

Almorzos ilustrados

Manteis ilustrados por Irene Sanjuán e Jorge Peral (AGPI), 
repartidos nos establecementos da rúa Real, en colaboración 
coa Asociación Taburete.

A invasión dos 
CROMAS

Xogo libre de búsqueda e encontros na cidade para nenos 
curiosos. Proxecto e intervención urbana ideado por taller 
Experimenta.
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Ademáis destas actividades, 
o Salón organiza actividades 
concertadas cos centros de 
ensino, así como obradoiros 
para docentes en colaboración 
co CEFORE



EXPLORA!
Ata onde podes chegar?
Pídelle ao monitor ou responsable de cada actividade do 
Salón á que vaias que che sele unha etapa.

Poderás completar o percorrido?

Se chegas ao final, NON PARES!

Cantos máis selos, máis diversión

SAÍDA
Sabes moito da terra, 

pero a curiosidade pode contigo. 

Precisas mirar para arriba.

PARADA 1
Constrúes un telescopio.

Decátaste de que o universo 

é fascinante.

PARADA 2
Non podes parar! Queres ver as 

estrelas pero as nubes, ás veces, 

non che deixan mirar. Da igual. 

Constrúes un telescopio orbital.

PARADA 3
Sabes tanto de ciencia e de 

construir cousas que te convirtes 

en astronauta. Encárgaste de que  

todos os sistemas funcionen á 

perfección.

PARADA 9
Chegas á Osa Maior. Faslle unha foto 

pero sáeche movida. Pos o flash 

pero queda super fea. Decides que o 

mellor será facer un debuxo. Pintas 

un cadro ao óleo, poslle un marco e 

o colgas na túa nave.

PARADA 10
Miras de lonxe a vía láctea. 

Dache fame e comes unhas 

galletas molladas con leite. 

Durmes unha sesta e continúas 

a túa viaxe.



PARADA 4
Consigues chegar á Lúa. 

Alí constrúes unha base espacial 

e, no tempo libre, xogas a pegar 

chimpos en baixa gravidade.

PARADA 5
Tes tanta experiencia, 

coñecementos e actitude, 

que te nomean COMANDANTE.

A túa misión é explorar o 

universo e mandar información 

aos cientificos da terra.

PARADA 6
Pasas cerca dun cometa.

Chámúscanseche as cellas, 

pero descubres unha nova 

forma de enerxía que che 

permite seguir viaxando.

PARADA 7
Chegas a Saturno. Es o primeiro ser 

humano que pisa o planeta. 

Sácaste un “selfie” e o twitteas.

A foto é “trending topic” universal.

PARADA 8
Atópaste con alieníxenas.

Son super simpáticos e teñen 

moito pelo. Ensínanche a viaxar 

empregando buracos negros. 

Agora podes ir ainda máis lonxe.

PARADA 12 PARADA 14 PARADA 16PARADA 13 PARADA 15 PARADA 17

QUE PASA NAS PRÓXIMAS PARADAS? 
INVENTA A TÚA HISTORIA
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Entidades colaboradoras

Academia Galega do Audiovisual
Alumnado de Educación Artística de 3º de grado en Educación Primaria da facultade de Ciencias da Educación de Pontevedra

Andrea Bayer
Asociación de Escritores en Língua Galega (AELG)

Asociación Galega de Editores
Asociación Galega de Profesionais da Ilustración 

Asociación Taburete
ASPG

Banda de Música de Pontevedra
Biblioteca Pública de Pontevedra Antonio Odriozola

Centro de Formación e Recursos de Pontevedra (CEFORE)
Centro Galego de Artes da Imaxe (CGAI)

Centros de Ensino de Pontevedra e comarca
Centro Superior de Investigacións Científicas (CSIC)

Club de Debate
Consello da Cultura Galega

Conservatorio Profesional de Música Manuel Quiroga
Editoriais

EducaBarrié. Fundación Barrié
Esdemga

ETL Paspallás
Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade

Fundación Museo de la Ciencia de Valladolid
Galería Sargadelos

GALIX
IMD

Manuel Vicente. Efervesciencia
Mestrado en libro ilustrado e Animación Audiovisual.
Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT)

Noites Abertas
Universidade de Vigo. Facultade de Belas Artes

Orquestra de Cámara Lira
Orquestra Filharmónica Cidade de Pontevedra
TECNOPOLE - Parque Tecnológico de Galicia

Pavís Pavós
Pilar Sampedro e Cristina Novoa Asesoras de Bibliotecas Escolares

Renfe
Seminario Permanente de Jazz

Universidade de Santiago de Compostela

• • •

Mención especial nesta edición para:

Luisa Martínez Lorenzo
Responsable de Cultura Científica do CSIC Galicia

Jorge Mira Pérez 
Catedrático de electromagnetismo da Universidade de Santiago

• • •

Ás librarías de Pontevedra e aos colectivos, 
e tantas persoas que contribúen a facer realidade este Salón, 

GRAZAS

Salón do Libro Infantil 
e Xuvenil de Pontevedra

www.salondolibro.org
www.pazodacultura.org


