
Contos por teléfono e outros trebellos

Contos por teléfono e outros trebellos  é unha iniciativa de RiloPenadique para que a cultura e 
os contos populares poidan seguir chegando á cidadanía nestes tempos nos que as relacións 
presenciais se tornaron complicadas. Vero Rilo e Sonsoles Penadique queren facernos chegar 
unha contada entrando nos fogares das persoas que queiran participar e mantendo así unha 
relación co público no directo mediante os dispositivos electrónicos audiovisuais.

O Servizo de Normalización Lingüística de Teo quere ofrecerche esta novidosa actividade para 
celebrar o Día das Letras en lembranza de Carbalho Calero cunha actuación en directo no teu 
fogar para manter vivas as relación interpersoais nestes tempos de dificultade, onde os contos 
e a relación coa lusofonía estarán permanentemente presentes.

A iniciativa vai dirixida para familias con crianzas de entre 3 e 9 anos e os grupos serán 
reducidos. A contada realizarase entre as 11 e as 13 h do 17 de maio, Día das Letras Galegas e 
cada familia inscrita recibirá un correo-e coa hora exacta, agrupando a sesión por idades e co 
código de sala para conectarse no Jitsi.

O procedemento para participar é sinxelo. Eliximos a plataforma Jitsi Meet (http://jitsi.org )  
para facelo, ben podes descargar a app ou utilizar a plataforma web, pedirache introducir un 
código e xa entras na sesión. Moi sinxelo!

Inscribídevos xa! Hai un límite de 30 familias inscritas!

Inscríberte!

Envía un correo-e a politicalinguistica@teo.gal achegando o nome e idade das persoas que van 
participar na sesión, un enderezo-e e un teléfono.

Recibe confirmación

Primeiro recibirás un correo-e coa admisión e o sábado 16 a confirmación da hora da cita e o 
código para a videochamada.

Instala ou abre Jitsi Meet no teu teléfono ou outro trebello

Podes instalar esta app no teu teléfono, tableta, PC… Ou ben acceder directamente á web 
https://meet.jit.si/ 

Sentade comodamente

Na hora fixada e co código activo, pon o trebello desde o que te conectes nun lugar cómodo.

Agarda (im)paciente a videochamada

E aló imos, recibirás o convite para entrar na sesión. Estade atentas!

* info e inscricións: politicalinguistica@teo.gal 
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