
O pracer de xogar

20ANIVERSARIOAsociación Galega de Atención Temperá

3 de xuño de 2017 
Cidade da Cultura de Galicia 
Auditorio Neira Vilas e Salas Anexas
SANTIAGO DE COMPOSTELA

CONSELLERÍA DE POLÍTICA 
SOCIAL

http://atenciontemprana.com/
http://www.xunta.gal/politica-social


Conferencias e Obradoiros    
sobre a 

importancia do xogo na primeira infancia.
Afondaremos na relación entre xogo e cultura, e na función do xogo no proceso 

de socialización. Estudiaremos o xogo como espazo de gozo e reflexión para ser, 
coñecer e sentir, e a súa relevancia na Atención Temperá. Analizaremos o papel da 
persoa adulta nas diferentes fases evolutivas.

Contaremos coa participación de sobresaíntes profesionais, creadoras e creadores 
e artistas que inscriben a súa actividade no itinerario 0-6 e compartirán as súas 
experiencias.

Este será un evento único no ámbito da Atención Temperá. Unha ocasión 
extraordinaria, nun lugar máxico.
3 de xuño de 2017. Cidade da Cultura. 
Santiago de Compostela



Relatores/as             
entre Contos, Teatro, Espazos de Xogo e Música !!!

José Luis Linaza 

Catedrático de Psicoloxía Evolutiva e da Educación na 
UAM. Profesor visitante nas U. de Berkeley e Harvard. 
Doutor pola U. de Oxford, foi alumno, compañeiro e 
amigo de Jerome Bruner. É un dos maiores expertos 
mundiais na súa obra e no valor do xogo na infancia. 
Presidente da Fundación Educación e Desenvolvemento. 
Temos o pracer de contar con el na conferencia 
inaugural sobre “Xogo e cultura. A importancia do xogo 
na socialización”. 

Enlace á obra escrita de José Luis Linaza:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3070889

Xandobela

Xandobela (de xandobelar = xogar) é unha iniciativa de 
educación non-formal e dinamización sociocultural. O 
xogo é a ferramenta principal do traballo de Xandobela, 
o seu eixo vertebrador. Na súa web podemos coñecer 
algúns dos seus proxectos: Xoguetoloxía, Eira 
Xandobeleira, Pedra Viva,…

Nerea Couselo é pedagoga e educadora social de 
Xandobela, Educación e Cultura. Coa súa ponencia 
“Promoción do xogo e xoguete: ideas e orientacións 
prácticas para promocionar o xogo e o xoguete (non 
comercial) en nenos e nenas de 3 a 6 anos” falará 
da súa vinculación coa creatividade e das súas 
potencialidades expresivas e artísticas, e explorará a 
estreita relación que garda co medio. 

Enlace a Xandobela:
http://www.xandobela.info/empresa-xestion-cultural

Itos Lorenzo

Psicomotricista, psicóloga clínica especialista, 
responsable do centro Medrando Xuntos, con formación 
persoal no sistema consciente para a técnica do 
movemento (Aberastury) e psicomotricidade vivenciada 
(Aucouturier). Conta cunha ampla experiencia no 
apoio a nenos e nenas e ás súas familias. Dende a súa 
ponencia “O xogo e a expresividade motriz do neno 
e da nena: unha mirada dende a Psicomotricidade 
Educativa Preventiva” fará un percorrido, dende a 
práctica, do xogo dos nenos e das nenas, nun espazo 
organizado e preparado para eles e para elas, sendo os e 
as protagonistas da súa acción.

Enlace a páxina web de Medrando Xuntos:
http://medrandoxuntos.es/

http://www.xandobela.info/empresa-xestion-cultural
http://medrandoxuntos.es/


Xoana Balado

Psicomotricista, pedagoga, docente, formada como 
dramaterapeuta no Hertfordshire College of Arts 
& Design. Conta con 3 décadas de experiencia na 
exploración, na práctica, na reflexión e na difusión do 
xogar na primeira infancia. Unha bagaxe que orienta a 
súa práctica cotiá da Atención Temperá cara un modelo 
de traballo dialóxico e multidimensional de apoios ós 
nenos e nenas, ás familias e ós recursos comunitarios.

A súa intervención “A xogaina” dará conta do papel 
do xogo nos procesos de inclusión que se acompañan 
desde a Atención Temperá.

Daniel Calmels

Psicólogo social, psicomotricista, escritor. Daniel Calmels 
vén por vez primeira dende Arxentina a Galicia, invitado 
por AGAT, para ofrecernos a súa lúcida reflexión 
sobre a construción relacional do corpo na primeira 
infancia a través dos xogos de crianza. Tanto no curso 
prexornada, que realizaremos o día 2 de xuño, como na 
propia xornada, teremos a oportunidade de escoitar de 
primeira man o seu traballo sobre o corpo e o xogo e a 
indispensable función corporizante dos adultos. 

A súa intervención: “O xogo corporal”.

Enlace á obra de Daniel Calmels:
https://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Calmels

Bea Campos

Beatriz Campos é licenciada en Arte Dramática, actriz, 
contadora, humorista e presentadora. Forma parte 
do grupo de teatro Migallas, no que ademais de 
protagonizar e dirixir espectáculos teatrais imparte 
sesións de contos para nenos e nenas e  para bebés. 
O seu espectáculo de bebés “Entre Arrolos e contiños” 
actualmente percorre toda Galicia cun gran número de 
representacións. No mundo da literatura formou parte 
do equipo de animación á lectura de KALANDRAKA, 
realizando sesións de contos e música nas escolas 
galegas. Actualmente tamén imparte cursos de 
profesorado para diferentes organizacións. Participou 
como actriz en máis dunha ducia de compañías teatrais 
profesionais entre as que destacan: Avento Producións, 
Inversa Teatro ou Triatreros Grupo de Teatro.
A súa intervención: “Un berce cheo de contos”.

Enlace a páxina de Bea Campos:
https://beacamposblog.wordpress.com/

https://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Calmels
https://beacamposblog.wordpress.com/


Olga Lalín & Esther Medraño

Olga Lalín é mestra de educación secundaria e nai dun 
neno con TEA.
Enlace ao blog de Olga Lalín:
https://olgalalin.wordpress.com/

Esther Medraño é mestra de educación especial, 
terapeuta especializada en TEA e codirectora de Vínculo 
Centro de Atención Temprana. 
Enlace ao blog de Esther Medraño: 
https://laspalabrasescritasnoselasllevaelviento.wordpress.com/

Ambas son autoras do proxecto “Alto alto como una 
montaña” un espazo con información e recursos 
relacionados co autismo que recentemente obtivo o 
2º Premio Nacional da Modalidade II convocado pola 
Fundación GSD de Innovación Educativa. 
Xuntas ofrecerán o obradoiro “O dereito a un conto”.
Enlace ao blog:
http://afrontandoelautismoconsensibilidad.wordpress.com/

María A. Bernárdez

Fisioterapeuta en AT e no ámbito neurolóxico desde 
fai 21 anos, labor que compatibiliza coa de mestra 
asociada da Universidade de Vigo na área de 
Neuroloxía Pediátrica. Tén realizado innumerables 
cursos dado que considera que estamos nunha 
profesión que precisa dunha aprendizaxe continuada. 
Especialista universitaria en AT e Educadora de masaxe 
infantil AEMI. Actualmente é Coordinadora do Centro de 
Atención Temperá Primeiros Pasos, Asociación Amencer-
Aspace Pontevedra.

Impartirá o obradoiro “Queridísimo xogo: ti si que 
importas”. 

Yaiza Ageitos 

Mestra especialista en linguaxe e comunicación. Guía 
Montessori, facilitadora de disciplina positiva e docente 
de crianza respectuosa e acompañamento emocional 
na infancia. Formación en terapia de movementos 
rítmicos (BRMT), enfoque Emmi Pikler, Reggio Emilia e 
pedagoxía sistémica.  

Yaiza faranos reflexionar co seu obradoiro “O espazo de 
xogo, que queremos nós e que necesitan eles e elas?”. 

Enlace á páxina web de Yaiza:
http://yaizaageitos.wixsite.com/yaiza/inicio 

https://olgalalin.wordpress.com/
https://laspalabrasescritasnoselasllevaelviento.wordpress.com/
http://afrontandoelautismoconsensibilidad.wordpress.com/


Alex Sobrino

Actor e mestre de interpretación na escola de teatro 
Xerpo, na Sala Ingrávida de O Porriño. Dá clases a 
grupos infantís e adultos, e a 2 grupos de persoas con 
diversidade funcional.  O seu traballo céntrase no xogo, 
para estimular a aprendizaxe teatral e crear equipos con 
cada grupo para unilos ante o proxecto teatral que teñen 
en común. Ademais de participar en curtametraxes 
e outros proxectos audiovisuais, neste momento tén 
un espectáculo tecnolóxico “MetamorfoseS” e traballa 
noutro dirixido por Irene Moreira.

O seu obradoiro “Xogo dramático, unha estimulación 
lúdica para todos e todas”.

Enlace á páxina web de Alex Sobrino – Xerpo Cultural:
http://www.xerpo.com/

María Torres 

Actriz e co-directora do Elefante Elegante Teatro, 
crea espectáculos de teatro visual baseados no xesto e 
no movemento. Cre no teatro como ferramenta para 
a sensibilización, e autoestima e a consciencia desde 
un entorno lúdico e de confianza. Se para ela o teatro 
é unha procura e unha necesidade, anhela que para o 
espectádor sexa unha revelación.

Premio María Casares 2017 ao mellor espectáculo 
infantil.

Título do obradoiro: “O Teatro, valiosa ferramenta para 
unha infancia harmoniosa”.

Enlace á páxina web de María Torres
http://www.elefanteelegante.net/

Susa Herrera

Profesora da Universidade de Vigo na área Didáctica 
da Expresión musical. Especialista nas metodoloxías 
Willems e Dalcroze. Tén impartidos máis de 200 cursos 
de formación do profesorado en temas que unen a 
música e o movemento. Autora de seis libros-CD de 
cancións destinadas ao público infantil. 

Susa impartirá o obradoiro “A aventura de escoitar”.

Enlace á páxina web de Susa Herrera:
http://www.susaherrera.com 

http://www.xerpo.com/
http://www.susaherrera.com/


Marcos Estévez – Igualarte 

Licenciado en pedagoxía musical, teoría da música 
e diplomado en maxisterio musical.  No ano 2003 
constitúe con Cristina Lago a Fundación Igual Arte, 
partindo da premisa de que “a Arte é un dereito de todos 
e todas”. Durante estes anos participou na produción de 
diferentes espectáculos musicais e na gravación e edición 
de varios discos interpretados polos alumnos e alumnas 
da Fundación. Paralelamente traballa como mestre 
de música dentro da Fundación e nun colexio. Con el 
vivenciaremos a música no obradoiro “A música, algo 
natural”.

Enlace á Fundación Igualarte:
http://fundacionigualarte.com/

Mara Lesbégueris

Ensaísta. Licenciada en Psicomotricidade e profesora 
de Educación Física. Terapeuta especializada en clínica 
infantil, docente da formación en Psicomotricidade na 
Universidade Nacional de San Martín en Buenos Aires, 
foi integrante do Equipo de Psicomotricidade do Hospital 
de Clínicas “José de San Martín”.

É autora do libro “¡Niñas jugando! Ni tan quietas ni tan 
activas” (Biblos) onde reflexiona sobre os estereotipos e 
intereses de xénero no xogo contemporáneo.

Participará como docente no curso prexornada sobre “A 
función corporizante do adulto”. 

Antón Cortizas

Mestre e un dos autores máis premiados e traducidos 
da literatura infantil e xuvenil galega. Nos últimos anos, 
como investigador, publicou “Chirlosmirlos. Enciclopedia 
dos xogos populares” (2001), “Ao pé da Laxa da 
Moa. Literatura de tradición oral de Carnota” (2010) e 
“Tastarabás. Enciclopedia de brinquedos tradicionais 
e uso lúdico da natureza” (2013). Premio Rosalía de 
Castro á Iniciativa Editorial, 2013, e Premio Losada 
Diéguez de Investigación, 2014. Premio da Mostra 
de Teatro Xeración Nós e Premio Manuel María de 
Literatura Dramática Infantil. 

Temos a honra de que Antón peche a nosa xornada 
cunha presentación que leva o fermoso título “O colo das 
palabras”.

Enlace a unha parte da súa obra:
http://www.xerais.es/autores.
php?tipo=autores&id=132742

http://fundacionigualarte.com/
http://www.xerais.es/autores.php?tipo=autores&id=132742
http://www.xerais.es/autores.php?tipo=autores&id=132742
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