
Crearte Servizos Culturais S.L. é unha empresa que xestiona e produce actividades de lecer 
educativo dende o ano 2002. Traballamos na dinamización cultural a través de proxectos nos 
campos das artes plásticas e visuais, a educación, a música, a literatura, a historia, as ciencias e o 
patrimonio. As nosas actividades e proxectos son contratados por entidades como a Fundación 
Pedro Barrié de la Maza, Fundación Caixa Galicia, Museo de Belas Artes, Fundación Luís Seoane, 
Museo das Peregrinacións, etc... ademais de numerosos concellos, bibliotecas e centros 
educativos de toda Galicia. 

Coñece a ... Rosalía de Castro. Rosalía sae dos libros para levarnos a un mundo cheo de 
palabras e poesía a través de xogos de creación literaria. Coñece á Rosalía que ri, que xoga e 
que canta á Galicia. Unha actriz encarna a Rosalía e transmite a súa paixón pola poesía e pola 
súa terra dun xeito vivencial e participativo.Esta actividade lúdica e educativa ao mesmo tempo 
ten como obxectivo estimular a creatividade e fomentar o interese dos participantes pola 
literatura. A proposta supón facer un percorrido pola traxectoria vital e literaria da escritora. 

A actividade está dirixida e adaptada a rapaces de 6 a 14 anos, a familias e a grupos de 
maiores. Tamén pódese dirixir a público interxeracional para fomentar e reforzar os vínculos 
entre nenos e maiores e o seu coñecemento mutuo. 

Dado o seu carácter participativo o aforamento máximo é de 50 persoas. 

Duración aproximada: 1 hora 

Coñece a... Briteiro o Castrexo é unha divertida dramatización onde Briteiro explica como é o 
seu castro, a vida cos romanos e moitas outras cousas do seu tempo que permiten aprender 
un pouco máis sobre a nosa historia. E se no voso concello dispoñedes dun castro, Briteiro 
pode visitarvos alí mesmo! 

Esta actividade lúdica e educativa está dirixida e adaptada a rapaces de 6 a 14 anos, a familias 
e a grupos de maiores. Tamén pódese dirixir a público interxeracional para fomentar e reforzar 
os vínculos entre nenos e maiores e o seu coñecemento mutuo. 

Dado o seu caracter vivencial e participativo o aforamento máximo é de 50 persoas. 

Duración aproximada: 1 hora 
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Coñece a.... Marie Curie e celebra o 2011 Ano Internacional da Química. Marie, tenaz e 
entusiasta, chega cargada de experimentos e paixón pola ciencia. No 2011 celebramos o centenario 
da concesión do Nobel de Química a Marie Curie, a primeira muller a quen se lle outorgou este 
premio, a primeira persoa en recibir dous premios Nobel e a primeira muller profesora na 
Universidade de París. Que mellor xeito de aprender as contribucións da química para coidar o medio 
ambiente ou acadar grandes avances médicos que coñecendo a admirable científica?  

Esta actividade lúdica e educativa, ten como obxectivo achegar as contribucións da ciencia ás nosas 
vidas, ao tempo que transmite o valor do esforzo e a igualdade de xéneros.  

A actividade está dirixida e adaptada a rapaces de 8 a 14 anos e a familias e tamén ao público 
interxeneracional para fomentar e reforzar os vínculos entre nenos e maiores e o seu coñecemento 
mutuo. 

Dado o seu caracter participativo o aforamento máximo é de 50 persoas. 

Duración aproximada: 1 hora 

 



Coñece a Rosalía de Castro / Coñece a Briteiro o castrexo / Coñece a Marie Curie: 

- En concellos de menos 10.000 habitantes: 97,5 eur 

- En concellos entre 10.000 e 20.000 habitantes: 130 eur 

- En concellos de máis de 20.000 habitantes: 162,5 eur  

 

Contos con arte de Luís Seoane. Un divertido xeito de celebrar e coñecer ao grande artista 
galego Luís Seoane é con este contacontos no que os personaxes das pinturas de Seoane 
saen do lenzo para se converter en protagonistas de fascinantes historias que falan do mar, de 
cores e liñas que se perseguen polo lenzo e de moitas outras aventuras. 

Dirixido e adaptado a rapaces de 4 a 12 anos e a familias. Dado o seu caracter participativo o 
aforamento máximo é de 50 persoas. 

Duración aproximada: 50 minutos 

Píldora de danza expresiva: obradoiro de danza e música. Os sons do bosque e dos seus 
habitantes: esquíos, mouchos, raposos… abren a grande porta da expresión e o drama. Un 
pianista interpretando música descritiva ao órgano e unha actriz bailarina guiando aos 
rapaces, enchen de contido esta novidosa proposta. Un achegamento vivencial ás artes 
escénicas que ten como obxectivo educar para a comprensión da danza e a música, brindar 
aos rapaces a posibilidade de experimentar no seu corpo os beneficios do xogo dramático e o 
movemento e atopar ferramentas de verbalización e expresión emocional. 

Dirixido e adaptado a rapaces 3 a 8 anos. Dado o carácter participativo e vivencial desta 
actividade o aforamento máximo é de 50 rapaces. 

Duración aproximada: 50 minutos 

Necesidades: aula ampla, ximnasio ou salón de actos 

Prezos
para o

Concello

Contos cor Arte de Luís Seoane: 

- En concellos de menos 10.000 habitantes: 112,5 eur  

- En concellos entre 10.000 e 20.000 habitantes: 150 eur 

- En concellos de máis de 20.000 habitantes: 187,5 eur  

Píldora de danza expresiva: obradoiro de danza e música 

- En concellos de menos 10.000 habitantes: 150 eur 

- En concellos entre 10.000 e 20.000 habitantes: 200 eur 

- En concellos de máis de 20.000 habitantes: 250 eur  

Prezos co IVE engadido 
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