
ACTIVIDADE Contacontos
DESTINATARIOS Todo o alumnado de infantil e de 1º a 4º de EP
DATA DE CELEBRACIÓN 14 e 17 de marzo 2022
LUGAR DE CELEBRACIÓN No colexio
Nº ASISTENTES 8 aulas dende 3 anos ata 4º primaria
DATOS DE INTERESE Traballar  co alumnado dende idades  temperás  é  fundamental  para  deconstruír  os

modelos desigualitarios existentes, xa que é o momento no que comezan a fixar os
patróns  e  condutas  de  comportamento  diferenciais  entre  nenas  e  nenos,  por  iso
expoñemos a realización de 7 sesións de contacontos, en cada nivel de Educación
Infantil e Educación Primaria (dende 4º E.I a 4ºE.P). 
No ano pasado xa realizaramos esta actividade con Raquel Queizás e Pedro Brandariz,
e dado a boa avaliación dos mesmos,  o profesorado quiso repetir con estes relatores
de  contos.  Sen  embargo,  o  pasamento  de  Pedro  Brandariz  fixo  que  fose  Raquel
Queizás a encargada de facer todas as sesión. 
Contidos e metodoloxía: contacontos teatralizado que permite presentar o concepto
de  igualdade  aos  máis  pequenos  mediante  unha  actividade  lúdica.  Traballouse  a
temática da igualdade, racha e os estereotipos de xénero. Asemade permite o traballo
de  distintas  competencias  co alumnado: competencia artística,  proceso  ensinanza-
aprendizaxe, competencia social-cívica.
Día: 14 de marzo
Contacontos para infantil: Da man da contadora de contos Raquel Queizás “Dámoslle
una volta ao conto” , na que una muller valente e revolucionaria que conta historias
de  mulleres  donas  do  seu  destino  e  de  homes  que  se  liberan  da  máscara  da
masculinidade e permítense mostrar a súa sensibilidade.
Sinopse do espectáculo: https://www.raquelqueizas.com/damoslle-volta-ao-conto/

Lugar: No patio de infantil.
Día:17 de marzo
Contacontos  para  Educación  Primaria:  Da  man  da  contadora  de  contos  Raquel
Queizás “Ven a conto”.  A través dos veciños da vila,   Historias  para vencer la
soidade,  para  resolver  conflitos  de  forma  positiva,  para  gañar  amigos  e perder
inimigos  cóntanse  historias para  vencer  a  soidade,  resolver  conflitos  de  forma
positiva, para ganar amigos e perder inimigos…
Sinopse do espectáculo: https://www.raquelqueizas.com/ven-a-conto/?lang=es 

AVALIACIÓN Son  varios  anos  xa  realizando  contacontos  para  tratar  os  temas  de  igualdade.  Dada  a  boa
avaliación continuaremos con estes formatos para tratar conceptos desta temática.


