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 CIRCULAR PARA OS CENTROS EDUCATIVOS “PINCHONENO”:  

 

 
Co evento PINCHONENO, tratamos de crear unha propuesta de actividades musicaís 

para nenas e nenos de entre 6 e 12 anos basada no traballo por proxectos. Seguindo 

unha metodoloxía activa, centrada na experimentación e a participación, e chea de 

creatividade. 

A idea surde da necesidade do Concello de xerar actividades culturais para as e os 

usuarios dos centros do Porriño, de xeito que poidan gozar, fora de horario lectivo e 

que complemente a educación formal, con propostas de educación informal, 

entretemento e ocio cultural, na que a música e a gastronomía sexan o exe entorno o 

que xire o evento. 

Outra das nosas ideas é que incorporar a música a vida das nenas e nenos de entre 6 

e 12 anos de idade, como vehículo de autocoñecemento i expresión, mellorando así o 

seu desenvolvemento persoal. 

A vertente lúdica da aprendizaxe da música foi unha constante que se reflicte en 

multitude de propostas didácticas emanadas das principais correntes pedagóxicas e, 

xunto ao fomento da participación activa e a creatividade, a lucidez segundo Pascual, 

P. (2002), supuxo e supón un dos principios sobre os que están baseados moitos 

traballos educativos. *Pascual, P. (2002): Didáctica da Música. Madrid. Prentice May. 

É necesario dotar ao ensino musical dun carácter práctico, activo, creador e dinámico 

que proporcione o desenvolvemento da capacidade de escoita, a capacidade 

imaxinativa, a capacidade de percibir e sentir os sons da natureza, de crear mensaxes 

musicais e a percepción estética dos mesmos, en definitiva, desenvolver as 

capacidades para achegarse ás fontes da vida como xerme de creación artística, que 

nos permita comprender a arte Musical como fenómeno cultural restituíndo a fluidez de 

comunicación entre a música e as demais artes e estimulando o entusiasmo que cada 

novo descubrimento produce tanto no profesor como no alumno. Se os profesores 

manteñen activos os procesos creativos dos seus alumnos e guíanos con 

sensibilidade, conseguirase máis facilmente unha motivación e un rendemento 

elevados xa que as investigacións dinnos que “en cuantos máis actos creativos 

participemos, tanto máis intensa será a nosa vida”. O período máis importante para a 

consolidación de todas aquelas habilidades relacionadas co ritmo e a melodía é o que 

vai desde os 6 aos 12 anos, sendo tamén fundamental para o desenvolvemento das 

capacidades que posibilitan o descubrimento doutras dimensións da música como o 

sentido harmónico e o estilístico. 
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Neste sentido, desde o Concello do Porriño, quixemos establecer sinerxias cos 

centros educativos da nosa localidade, para ofrecer un día dedicado a nenas e nenos 

de 6 a 12 anos (educación primaria), onde poidan gozar dunha evento no que elas e 

eles sexan os protagonistas, levando a cabo actividades de puro entretemento como 

no caso de “ Just Dance” á zona “ Gaming” a outras de contido máis pedagóxico e 

onde poidan traballar aspectos como a creatividade, a autonomía ou descubrir a 

historia do pop desde a través da interacción cos relatores e os artistas (“Isto é Pop” a 

cargo do xornalista e escritor Javier Becerra e a artistas Carolina Rubirosa”) ou facer 

pizzas e batidos acompañados das e os monitores do noso evento “Pinchoneno”. 

Ademais, tamén queremos que as nenas e os nenos, poidan escoitar de primeira man 

a un referente de superación na industria da música e o cinema como Juan Manuel 

Montilla “Langui”, gañador de entre moitos outros recoñecementos: 

• Dous Goyas 
 

• Premio aos Valores Humanos 
 

• Premio SCIFE 2009 (Fuentes de Ebro) 
 

• Premio Festival de Cinema Iberoamericano 
 

• Premio FAAM de Ouro á Cultura 
 

• Premio Día Internacional Persoas con Discapacidade 
 

• Premio Mellor Actor Revelación no V Festival de Cinema Europeo 
 

• Premio ASPAYM Cadeira de Ouro 2010 
 

• Premio á Comunicación III Mostra Zuzenak de Cinema e Discapacidade 

 
 
 

 
A intervención de Langui, ademais contará cunha intervención de grafiti do recoñecido 

artista Mon Devane. A continuación detallamos as actividades que complementarían a 

proposta gastronómica para as meniñas e nenos: 
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 ¡ESTO ES POP!

 
Charla musical e musicada onde Javier Becerra, acompañado da artista Carolina 

Rubirosa, fai un repaso á historia da música contemporánea en clave para toda a 

familia. 

Dita charla/concerto funciona especialmente ben xa que foi concebida 100% para ser 

impartida para públicos da idade que esperamos no noso evento e tanto Javier coma 

Carolina son uns profesionais á hora de trasladar este apasionante viaxe pola historia 

da música moderna. 

https://www.youtube.com/watch?v=l- 

7xbWmvOqA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2DwQ- 

IYOju7fmMU6NK2hhT_CTFrZQaN7_clzR3jz0xC2xAzurBpC7aycA 

 
 
 
 

 

 MARTA FIERRO, EME DJ 

 
Mata Fierro, máis coñecida como EME DJ, e unha das DJ con máis traxectoria 

recoñecida na escea indie-disco-pop e unha das principais pistas de baile de toda 

España. 

Elixida como a mellor DJ nacional por Rockdelux varios anos (2010,2011 e 2014), 

picou nos festivais máis importantes como o FIB Benicássim, Sónar, MTV Europe 

Music Awards, Arenal Sound ou SOS 4.8, entre moitos outros. Nos últimos anos, 

estivo nos principais festivais do país (FIB, Sonorama, Ou Son do Camiño, etc.) e 

seguiu coas súas sesións nas principais salas de Madrid (Ochoymedio, Flechazo / El 

Sol, Marabillas) Picou #ante miles de persoas xunto a DJs da talla de David Guetta, 2 

many DJs ou Danny Avila e teloneando a grupos internacionais do nivel de Air, Arcade 

Fire, Gus Gus, Goldfrapp ou Zahara. En marzo de 2013 viu a luz o seu primeiro EP, 

Giant da man de Subterfuge Records e Cuac Musica co que alcanzou o Nº1 en Itunes 

o mesmo día de ser lanzado. 

https://www.youtube.com/watch?v=l-7xbWmvOqA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2DwQ-IYOju7fmMU6NK2hhT_CTFrZQaN7_clzR3jz0xC2xAzurBpC7aycA
https://www.youtube.com/watch?v=l-7xbWmvOqA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2DwQ-IYOju7fmMU6NK2hhT_CTFrZQaN7_clzR3jz0xC2xAzurBpC7aycA
https://www.youtube.com/watch?v=l-7xbWmvOqA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2DwQ-IYOju7fmMU6NK2hhT_CTFrZQaN7_clzR3jz0xC2xAzurBpC7aycA
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En 2014 publica Swim con similares resultados e en 2015 lanza Ready for Summer 

xunto a Klein Music Lab para Sony Music. Durante o 2016 volve á produción para 

autoeditar Flying Deer cambiando a un rexistro máis persoal e intimista e que estivo 

dentro das toplist de Vicious Magazine e no top 20 de ITunes. O remix de The Grooves 

que realizou en 2016 xunto a David Van Bylen, Tonight, leva máis de tres millóns de 

escoitas en Spotify. En 2018 publica un casette de vaporwave “Karate Tiger”. Cada 

vez realiza máis remesturas, como as que gravou da chilena Javiera Mena ou remixes 

de bandas nacionais como Love of Lesbian, Zahara, Russian Red, Vega, Fuel 

Fandango, Bravo Fisher ou Niños Mutantes. 

Ademais das súas actividades como DJ tamén traballou en formación: deu clases de 

DJ en distintos institutos de FP e academias de DJ, ademais de masterclasses como 

en BIME 2019 para We Are Equals / British Council. É profesora de materias como 

animación musical, preparación de sesións de VDJ ou psicoloxía da pista. Escribiu o 

libro «Mamá quero ser DJ» (Le/me Libros, 2015). En 2021 saiu o seu segundo libro 

“Como ser DJ. O manual” (Bala 

Perdida Editorial). Colaborou en 

podcasts e programas de radio 

como Hoy Empieza Todo (Radio3) 

e La Isla (Loca FM). Ademais, é a 

protagonista da película 

documental Miedo al Miedo 

(Menchu Esteban. N3 films) que 

será estreado en festivais no 

outono 2021. Desde Novembro de 

2020 tamén ten actividade en 

Twitch, na súa canle, en constante 

crecemento, realiza sesións en 

directo e divulgación sobre música 

con distintos invitados. 
 

 

 ZONA OCIO DIXITAL 

 
Zona habilitada con diferentes videoxogos de temática musical sempre enfocada a 

público familiar. 

Habilitarase un set especifico con cámara de recoñecemento de movemento para 

gozar coa última edición dos videoxogos de baile onde todo o público asistente poderá 

ver ao participante e a suas mellores coreografías na pantalla. 

Nesta zona haberá personal titulado en animación sociocultural para dinamizar a zona, 

organizar a zona de espera e axudar aos nenos e nenas en calquera dúbida relativa 

ao videoxogo e ao seu funionamento. 

A maiores contaremos tamén con outra persoa encargada da limpieza e saneamento 

en dita zona. 
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 OBRADOIRO PIZZAS 

 
As nenas e menos, encantalles ensuciarse as máns e comer pizza, é unha realidade. 

Neste Obradoiro de pizzas saudables as nenas e os menos, aprenderán a sinxeleza 

de preparar por eles mesmos, un dos seus platos favoritos á vez que o pasan ben. 

Con axuda de dúas monitoras (unha titulada en Infantil e outra en cociña) aprenderan 

a crear a masa, mezclar a salsa que elixan, escoller os ingredientes e ir vendo como 

colle cor ese rico bocado e darse conta de que, é certo eso de que cando prepara un 

as cousas pola súa conta, todo está máis rico. 

 
 

 CHARLA MOTIVACIONAIS DE SUPERACION + INTERVENCIÓN GRAFITI 

 
Parécenos interesante contar coa figura de persoas recoñecibles polo público familiar 

e que poden transmitir historias de superación e motivación, mais sendo conscientes 

de as dificultades que teñen os nenas e nenos á hora de medrar como persoas e o 

preocupante “bullyng” ou acoso escolar que se esta a sufrir no nosa sociedade na 

actulidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Levamos feito varias destas charlas e sen dúbida unha das máis motivadoras e a que 

pode levar a cabo Juan Manuel Montilla, máis coñecido como “El Langui”. 

MON DEVANE é un artista urbano nado en Ourense que utiliza o spray como principal 

ferramenta en todo o seu traballo artístico desde o ano 2003. De profundas raíces 

graffiteras, comeza pola vella escola, explorando distintas posibilidades a través de 

formas, letras… pero a implacable procura dun estilo propio lévalle cara a unha 

marcada etapa cuxa obra adquire un carácter realista. Actualmente a súa pintura 

céntrase na realización de retratos a través dun estilo fotorrealista e monocromático. 

Traballa sobre grandes formatos, onde se magnifica cada detalle, buscando transmitir 
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miradas que conten cousas, vidas, tradicións e historias. Desde o ano 2016, participa 

en gran número de eventos e festivais de arte urbana por todo o mundo, plasmando a 

súa obra en países como Estados Unidos, México, Xamaica, Bolivia, Italia, Francia, 

Inglaterra… mesmo nos Emiratos Árabes. En marzo de 2021 inaugura a exposición 

“As Estrelas do Camiño” comisariada pola cervexeira Estrela Galicia, unha enorme 

galería artística, con máis de 140Km de percorrido ao longo do Camiño Francés que 

cobre as 7 etapas que van desde Ou Cebreiro, ata Santiago de Compostela. 
 

 

** Debido aos acontecementos deste último ano, descoñecemos as medidas de 

seguridade e sanidade que deberemos de aplicar no momento de celebración do 

evento, pero estamos en continuo contacto coas autoridades e profesionais do sector 

para aplicalas na súa totalidade e garantir o correcto desenrolo da mesma. En todo 

caso, o evento atenderá as medidas sanitarias e de seguridade que rixan na normativa 

vixente no momento da celebración do evento para garantir a seguridade das e dos 

asistentes do evento. 

Ademais neste evento traballaremos en materia de sostenibilidade, a nosa filosofía 

aborda o problema da escasa sostenibilidade e os altos costes das instalación 

efímeras para eventos, procurando que a reutilización das estructuras e o mobiliario 

sexa máxima e empregando materias primas de proximidade para reducir deste xeito 

a nosa pegada ambiental. 

Construir con madeira reduce drásticamente as man que reemplazando o aceiro e o 

formigón por estructuras de madeira poderíamos reducir entre o 14% e o 31% das 

emisións de CO2 a nivel mundial. 

A explicación atópase, ademáis de nas virtudes da súa estructura celular (a madeira 

absorbe CO2, convertindo o ar en máis saudable), na enerxía mínima xerada na súa 

producción. Ao contrario que outros materiais como o aceiro ou o aluminio, os 

produtos de madeira evitan os gases de efecto invernadeiro no seu proceso de 

fabricación. Faremos tamén a nosa publicidade a través de redes e mailing e non 

faremos pegada de cartelería para reducir tamén a pegada ambiental. 
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 PROGRAMA  
 
 
 
 
 
 

 

ACTIVIDADE 
 

DIA 
 

HORA INICIO 
 

HORA FIN 

 

Zona "JUST DANCE" 

 

20 DE NOV 

 

17:00 

 

22:00 

 

OBRADOIRO DE PIZZAS E 
GRANIZADOS SAUDABLES 

 

20 DE NOV 

 

17:00 

 

21:30 

 

ZONA OCIO DIXITAL: 3 
POSTOS (1 FIFA + 1 NBA + 1 
COCHES) 

 

20 DE NOV 

 

17:00 

 

21:30 

 
CHARLA MOTIVACIONAIS 
DE SUPERACION + 
INTERVENCIÓN GRAFITI : 
EL LANGUI” + MON DEVANE 

 
20 DE NOV 

 
17:30 

 
18:30 

 

¡ESTO ES POP! Charla 
musical e musicada: JAVIER 
BECERRA E CAROLINA 
RUBIROSA 

 

20 DE NOV 

 

19:00 

 

20:00 

 

EME DJ CHARLA + 
PINCHADA 

 

20 DE NOV 

 

20:00 

 

21:30 
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 LUGAR DO EVENTO: PRAZA DO CRISTO DO PORRIÑO  
 

 
 
 

 

 
 INSCRICIÓNS: PRAZA DO CRISTO DO PORRIÑO  

 

As persoas interesadas, deberán inscribir as nenas e nenos, ao seguinte correo 

electrónico antes do día 12 de Novembro ás 12:00 horas do medio día: 

pinchoneno@gmail.com 

Indicando nome, apelidos, DNI e teléfono de contacto de polo menos dúas persoas 

(nai, pai ou titora/titor legal do menor) e achegar no mesmo mail, a autorización 

asinada polo menos por unha das persoas responsables da/do menor. Achegamos 

autorización con este documento. 

mailto:pinchoneno@gmail.com


AUTORIZACIÓN MENORES 
Datos do menor asistente ao evento: 
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● Nome e apelidos    

● NIF    

● Data de nacemento     

● Provincia/Cidade     
 
 

Manifesta que é o pai/nai/titor/titora do menor que autoriza: 

● Nome e apelidos     

● NIF     

● Data de nacemento     

● Provincia/Cidade     

● Teléfono     

● Email     
 
 

Declaro que coñezo as condicións de asistencia ao evento expostas aos menores de idade e acéptoas sen 

restricións. acepto que se a organización non localiza a persoa a cargo do menor de 12 anos nun tempo 

máximo de 20 minutos desde a nosa chamada telefónica, poderá procederse á expulsión inmediata 

quedando exonerada a responsabilidade do promotor na custodia do menor, sempre avisando as forzas 

de seguridade do Estado para que se fagan cargo do menor. Para os efectos, o adulto responsable do 

menor deberá facilitarnos alo menos, dous teléfonos de contacto e estar localizable en todo momento. 

Así mesmo, proclámome como único responsable da súa protección e custodia e comprométome a 

velar pola súa seguridade e benestar durante a celebración do evento. Acepto a responsabilidade de 

impedir o consumo por parte do menor de substancias como alcol, tabaco ou estupefacientes; e de 

evitar calquera situación de risco ou perigo para o menor, ou que el mesmo poida ocasionar. Eximo 

de calquera tipo de responsabilidade á empresa organizadora do evento polos danos ou prexuízos que o 

menor puidese padecer ou provocar, ademais de proclamarme responsable único das damnificacións 

mencionadas. Declaro que fun informado da política de protección de datos e acepto o tratamento 

dos meus datos e os do menor ao meu cargo. Por último, consinto firmemente que a entidade denegue 

a súa entrada ao recinto, en caso de incumprir algunha das condicións ou de non achegar a 

documentación correcta e necesaria 

O Porriño, a de Novembro do 2021. 
 

 
SINATURA: 

 

 
COPIA PARA O USUARIO/A 

 

En cumprimento da Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de Protección de D atos de Carácter Persoal, 

informamos de que os datos facilitados no formulario formarán parte dunha base de datos propiedade de 

SONS DA CANTEIRA e o seu uso será unicamente a xestión do evento e o control do acceso. 



AUTORIZACIÓN MENORES 
Datos do menor asistente ao evento: 
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● Nome e apelidos    

● NIF    

● Data de nacemento     

● Provincia/Cidade     

 

Manifesta que é o pai/nai/titor/titora do menor que autoriza: 

● Nome e apelidos     

● NIF     

● Data de nacemento     

● Provincia/Cidade     

● Teléfono     

● Email     

 

Declaro que coñezo as condicións de asistencia ao evento expostas aos menores de idade e acéptoas 

sen restricións. acepto que se a organización non localiza a persoa a cargo do menor de 12 anos nun 

tempo máximo de 20 minutos desde a nosa chamada telefónica, poderá procederse á expulsión 

inmediata quedando exonerada a responsabilidade do promotor na custodia do menor, sempre 

avisando as forzas de seguridade do Estado para que se fagan cargo do menor. Para os efectos, o adulto 

responsable do menor deberá facilitarnos o teléfono de contacto e estar localizable en todo momento. 

Así mesmo, proclámome como único responsable da súa protección e custodia e comprométome 

a velar pola súa seguridade e benestar durante a celebración do evento. Acepto a responsabilidade 

de impedir o consumo por parte do menor de substancias como alcol, tabaco ou estupefacientes; e 

de evitar calquera situación de risco ou perigo para o menor, ou que el mesmo poida ocasionar. 

Eximo de calquera tipo de responsabilidade á empresa organizadora do evento polos danos ou 

prexuízos que o menor puidese padecer ou provocar, ademais de proclamarme responsable único das 

damnificacións mencionadas. Declaro que fun informado da política de protección de datos e 

acepto o tratamento dos meus datos e os do menor ao meu cargo. Por último, consinto firmemente 

que a entidade denegue a súa entrada ao recinto, en caso de incumprir algunha das condicións ou de 

non achegar a documentación correcta e necesaria. 

O Porriño, a de Novembro do 2021. 
 

SINATURA: 
 
 
 

 
COPIA PARA O ORGANIZADOR 

 

En cumprimento da Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, 

informamos de que os datos facilitados no formulario formarán parte dunha base de datos propiedade de 

SONS DA CANTEIRA e o seu uso será unicamente a xestión do evento e o control do acceso. 
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** debido aos acontecementos deste último ano, descoñecemos as medidas de 

seguridade e sanidade que deberemos de aplicar no momento de celebración do 

evento, pero estamos en continuo contacto coas autoridades e profesionais do sector 

para aplicalas na súa totalidade e garantir o correcto desenrolo da mesma. En todo 

caso, o evento atenderá as medidas sanitarias e de seguridade que rixan na normativa 

vixente no momento da celebración do evento para garantir a seguridade das e dos 

asistentes do evento. 

 

 
Para mais información: pinchoneno@gmail.com 

mailto:pinchoneno@gmail.com
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