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Ides ter un bebé? Parabéns! Comezades unha nova 
e extraordinaria aventura chea de ledicia, cambios e 
emocións na que sentimentos como o amor, o apego ou 
o arraigo serán piares fundamentais para que o voso 
pequecho ou a vosa pequecha medre feliz e se sinta 
querido/a e arroupado/a.

Este é o momento de decidir moitas cousas; xa sabedes 
en que lingua lle ides falar? Nesta etapa tan especial 
da vosa vida, propoñémosvos que vos sumedes a un 
proxecto colectivo para fortalecer o apego e o arraigo a 
través da lingua galega, a lingua propia de Galicia, a dos 
nosos pais, avós... a nosa.

A lingua que mamamos, na que aprendemos a falar, é un 
dos elementos xeradores dese apego, dese arraigo, dese 
vínculo familiar. Ademais, falarlle galego representa 
unha vantaxe importante xa que é unha lingua útil na 
sociedade na que nos movemos e vai mellorar a súa ad-
quisición doutras linguas así como vai crear un vínculo 
co seu territorio e a súa identidade.

Para esas familias que queredes que a lingua galega 
forme parte da vosa vida, creamos o proxecto Apego. 
Se o vides coñecer, temos para vós, ou para ti, un agasallo 
de benvida con materiais e recursos moi útiles especial-
mente creados para este tempo de agarda e preparación. 
Tamén podedes acceder á web www.apego.gal con re-
cursos, servizos e materiais que facilitarán a vosa tarefa 
de incorporar o galego na comunicación familiar cos 
vosos pequerrechos e pequerrechas.

Podedes recoller a vosa caixiña no Servizo de Normaliza-
ción Lingüística do voso concello. O único requisito que 
se pide é que acheguedes un documento asinado polos 
servizos sanitarios que acredite que estades esperando 
un bebé ou, no caso de adopcións, deberedes entregar a 
asignación do/a menor.

Infórmate en www.apego.gale súmate á comunidadedo apego!
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