
NADALXOGO 2010

Do 23 de decembro ao 3 de xaneiro
Multiusos Fontes do Sar



NADALXOGO 2010
Do 23 de decembro ao 3 de xaneiro

O xoves, 23 de decembro, é o día de inauguración 
do Programa NADALXOGO 2010, unha atractiva 
oferta de actividades dirixidas ao público infantil e 

xuvenil de Compostela. Todos os días, agás o 24 e 
o 31 de decembro, o Multiúsos de Sar abrirá as súas
portas en horario de 17  ás 21 horas a un mundo de 

ilusión con obradoiros, teatro, contacontos, 
deportes..., no que de seguro as familias 

compostelás atoparán un espazo ideal onde 
compartir estas singulares festas.



NADALXOGO 2010
Do 23 de decembro ao 3 de xaneiro

OBXECTIVOS
� Ofrecer un espazo de encontro e de lecer 

para os rapaces e rapazas e as súas familias 
cunha oferta pensada especialmente para 
eles.

� Contar con actividades que promovan o 
DEPORTE, O XOGO e a ANIMACIÓN Á
LECTURA.
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CONCERTO  DE INAUGURACIÓN 
PARA AS FAMILIAS: TIC TAC

� DESTINATARIOS: Nenos e 
nenas dende os 0 aos 14 
anos e as súas familias

� DATA: Xoves, 23 de 
decembro de 2010

� HORARIO:Ás 19 h

� LUGAR: Multiusos Fontes do 
Sar

� PREZO DA ACTIVIDADE
Entrada libre e de balde ata 
completar aforo



CONCERTO FAMILIAR
23 DE DECEMBRO ÁS 19 H.

Tic-Tac é un traballo musical no 
que, dunha maneira lúdica, se fai
un percorrido por distintos ritmos 
nos que se abarca  a 
universalidade da música. 
Aparecen melodías e instrumentos 
moi variados para enriquecer esta 
música.
O tratamento musical tamén varía 
de tema a tema. As cancións
abordan cada unha un ritmo 
musical distinto ou unha temática 
diferente. E con varios 
instrumentos: da música clásica, do 
jazz, do folk e mesmo da música 
tradicional.»



“Tintimán en Compostela”

� Espazo para o encontro arredor da 
lectura, a música e o teatro, que 
combina a intervención lúdica coa educativa. 
Desenvolveranse diversas actuacións seguindo
unha programación diaria que estará a 
disposición dos asistentes na oficina de 
información.

� Disfrutaremos con “A Caixiña dos 
Mistos” que entre outros obradoiros
desenvolverá:

� • Cinema infantil sobre rodas

� • Obradoiro de plastilina

SALÓN DO LIBRO INFANTIL E 
XUVENIL
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS

� Tenis de Mesa

� Bádminton

� Deporte Wii

� Esgrima

� Camas elásticas



OBRADOIROS

� Cestería

� Encadernación

� Abelorios

� Gomaespuma

� Papiroflexia



ACTIVIDADES LÚDICO-
RECREATIVAS

� Pista de coches de choque

� Carrusel de cochiños

� Carrusel Dragon-re

� Inchábeis para pequenos

e mozos



ESPAZO PARA OS MÁIS 
PEQUENOS

� Proposta para o tramo 
de idades de 3 a 5 anos 
con estruturas
adaptadas: parque de 
xogos, parque infantil de 
tráfico, obradoiros varios 
e outras actividades.

� Contamos cun espazo
específico para cambio 
de cueiros e zona 
destinada para a 
merenda dos máis
pequenos.



ACTIVIDADES 
EXTRAORDINARIAS

Todos os días NADALXOGO conta con novidades que farán a ledicia dos 
asistentes:

� Sábado 25:BARAFUNDA animación con “Antón e o Apalpador” (contacontos).

� Domingo 26: Espectáculo do Mago Adri

� Luns 27: O Show dos Pallasos con Pocoyo, Piolín e Silvestre

� Martes 28: O Show dos Pallasos cos Simpson e o Pato Donald.

� Mércores 29: O Show dos Pallasos con Bob Esponxa, Shrek e Fiona.

� Xoves 30: O Show dos pallasos con Mickey Mouse, Minie Mouse e Hello Kitty.

� Sábado 1: Espectáculo do Mago Joan.

� Domingo 2: O Show dos Pallasos con Pocoyo, Mickey Mouse, Minie Mouse, Bob 
Esponxa e Pato Donald

� Luns 3: Carteiro Real e obradoiros de cartas para os Reis Magos



INFORMACIÓN

DEPARTAMENTO DE DEPORTES
Teléf.: 981 528 730

dptodeportes@santiagodecompostela.org

DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Teléf.: 981 554 400/401

dptoeducacion@santiagodecompostela.org

www.santiagodecompostela.org


