A Cooperativa Miudiño nace do mundo da ilusión e dos
soños, alimentada de tres grandes paixóns: a infancia, a
natureza e o patrimonio cultural, que combinados entre
si van dando vida a todo o que facemos: música, xogos e
xoguetes, obradoiros e contos.

PRODUCIÓN CULTURAL
Cé Orquestra pantasma (home orquestra)
Espectáculos infantís:
Fíos do querer_
Dedicado aos mais pequenos (0-5 anos), espectáculo baseado no libro disco “Fíos do querer”, que combina
música, baile e exploración musical.
A xogar, cantar e bailar_
Clásico repertorio infantil de Cé Orquestra Pantasma co que unha xeración de nenos galegos leva bailado nas
festas dos últimos anos.
O Xogueteiro_
Apoiándose na figura dun xogueteiro ambulante, Cé orquestra pantasma invítanos a coñecer os xogos e xoguetes
Miudiño a través da música, o baile e o posterior espazo de xogo.
Cé orquestra pantasma tamén en festas, romarías e festivais...Orixinal, versátil e divertido.

Espazos de xogo
Xogando Miudiño_
Grande e fermoso espazo de xogo libre con brinquedos tradicionais.
Espazo terra_
Espazo de xogo, creativo e sensorial, con material natural non estruturado no que os pequenos dan renda solta á
súa creatividade.

Obradoiros
Creación libre de brinquedos_
Partindo dunha ampla oferta de material natural e ferramenta adecuada, 3 horas por diante para o
desenvolvemento da creatividade de grandes e pequenos.
Obradoiro de xoguetes sonoros_
A diversidade de material natural e de refugallo permítenos construír verdadeiros instrumentos musicais.
Obradoiro de aprendices de nenos e nenas orquestra_
Para aqueles nenos e nenas que queren ter a experiencia de crear e tocar varios instrumentos a un tempo.
Obradoiro de tocadores de folla_
Foi dos nosos vellos de quen aprendemos este singular xeito de facer música, agora tócanos a nós seguir o camiño
andado para non perder semellante habilidade musical.
Xogo e aprendizaxe en familia_
Obradoiro, mensual ou semanal, que serve de punto de encontro para familias con pequenos no que hai xogo,
contos, música e moita parola sobre crianza e educación emocional.

Festa Miudiña
Apostando por ofrecer espazos agradables para compartir en familia, na Festa Miudiña ofrecemos un fermoso
día de espectáculos, espazos de xogo, obradoiros, tenda e posibilidade de artistas invitados.

PATIOS DE ESCOLAS
Entendendo os patios das escolas coma lugar de encontro, socialización e aprendizaxe, apoiamos ás entidades
que queiran enriquecer os seus patios e/ou espazos de xogo, con asesoramento, creación e venda do material
necesario para levar a diante as propostas realizadas

TENDA ON-LINE
Venda de xogos e xoguetes

Á venda os xogos e xoguetes Miudiño incluídos no primeiro catálogo de Xoguetes Tradicionais. De fabricación
propia, artesanais e naturais.

Editorial

Fíos do querer_
Libro-CD con música e xogos para os nenos de colo (0-5 anos). Éxito rotundo da nosa pequena editorial xa na
terceira edición!

+ INFO
miudinho.gal // contacto@miudinho.gal
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