
Volve o Enreguéifate e este curso queremos reunir máis enerxía que nunca! 

Profe: a regueifa continúa a medrar e, coa túa participación no curso 2022-
2023, converterase nunha Regueifa Expansiva!

Desde a humildade e o traballiño diario, queremos botar por fóra, entre
moita xente. Este é o noso lema: Bota a lingua a pacer!
Porque para a regueifa... nácese ou pácese?
Nos témolo claro: A regueifa pácese.
Alimentámonos de improvisación oral!

Bota a lingua a pacer: as palabras e a música tírannos a fame!
Bota a lingua a pacer: saborea o idioma día a día!
Bota a lingua a pacer: canta, non cales!

Profe, Enreguéifate!
Bota a lingua a pacer ;)

Actividade formativa para profesorado 
14 de outubro de 2022
Santiago de Compostela

Seguimos sumando xente
na regueifa e o ben querer,

música e poesía:
Bota a lingua a pacer!

 



Como podemos os docentes traballar coa regueifa nas aulas?
Bases prácticas da regueifa.
A regueifa do século XXI: diversa, feminista, festeira, adaptativa.
A regueifa como mecanismo para a mudanza persoal e social:
elementos emocionais, relacionais e dinámicas colectivas.
O movemento social e educativo da improvisación oral en verso.
O Proxecto Enreguéifate 2022-2023: Un proceso aberto, participativo
e expansivo.

1. Formación: 
Con Lupe Blanco, O Rabelo, Manolo Maseda e Séchu Sende. No Espazo
Apego de Compostela. Dúas sesións de formación. 4 horas para aprender
xogando. De 16.30 a 20.30.
Contidos:

2. Pacer: Cea regueifeira 
E ao rematar o curso
A ver quen chega primeiro
Para papar uns petiscos
Na Casa do Taberneiro

3. Festa-Regueifa: Con Lupe Blanco, Josinho da Teixeira, O Rabelo, Nuria
Penas, Cristian de Burela, Lorena Medela, Manolo Maseda e Séchu Sende +
espontáneas.

O curso fornecerá material-unidade didáctica para traballar a regueifa nas
aulas.
Máximo: 30 prazas.

Fornecernos de enerxía e recursos
materiais e inmateriais.
Descubrir claves para traballar a regueifa
co noso alumnado e a cultura do século
XXI
Botarnos a pacer na regueifa con
actividades prácticas, saborosas e
nutritivas!
Coñecer os/as regueifeiros/as que van
estimular o noso alumnado no proceso do
Enreguéifate 2022-2023.

Comezamos o Enreguéifate cun curso de
formación para docentes. Si, para profes
que queiran comezar ou continuar coa
regueifa como ferramenta de construción
masiva.
Queremos contestar esta pregunta: Para que
nos serve a regueifa nas aulas?
 
Obxectivos do curso: 

Información Programa

Inscricións: 

Antes do 6 de outubro a
través deste código QR


