
 
MEMORIA DO OBRA DOIRO DE LITERATURA 

ESCOLA QUINTELA (MOAÑA)  
 
     Obxectivos xerais 
 
     Os obxectivos principais e mais importantes que quixen conseguir neste obradoiro de 
literatura foron os de animar aos participantes neste (rapaces e raparigas de 9 e 10 anos) 
á creación literaria, tanto en prosa coma en verso, estimulandoos con diferentes 
actividades, fundamentalmente en grupos de catro a cinco persoas. 
 
     Outro dos obxectivos que quixen alcanzar foi o da sensibilización para coa lingua 
galega. É fundamental, do meu punto de vista, animalos, alén de a escribir, a redactar os 
seus textos en galego, tentando conciencialos de que a nosa lingua é perfectamente apta 
para redactar calquera cousa. 
 
     Á parte destes dous aspectos fundamentais a conseguir no devandito obradoiro, 
existen outros puntos a tocar, como a estimulación da lectura, a sensibilación para co 
idioma propio de Galiza, o desenvolvemento da imaxinación, achegamento ao mundo 
da poesía, relacionárense cos seus compañeiros de aula e de escola, o traballo en equipo, 
o trato normal con persoas de diferente sexo (por iso fomentei sempre os grupos de 
traballo mixtos e non monosexuais) etc. 
 
     Son consciente de que alcanzar todos estes obxectivos en dez horas era ben 
complicado, mais, ter conseguido só asentar os alicerces dos mesmos xa, para min, sería 
un éxito. 
 
 
     Actividades 

 
     Como xa deixei claro no anterior apartado, a miña intención neste obradoiro era a de 
espertar o interese dos pícaros da creación/lectura tanto en prosa coma en verso. Nun 
comezo, partía da base de que o prototipo de crianza co que me ía topar sería alguén 
desinteresado, xa non pola creación literaria, senón tamén pola lectura. Tamén agardaba 
toparme con pequenos que si que gostaran do mundo da literatura, mais supuña que ían 
ser os menos. Porén, a realidade coa que, finalmente, me atopei, diferíu un chisco da 
que nun principio pensaba. En xeral, tanto os rapaces de 3° e 4° non son reticentes nin 
contrarios a facer exercicios de creación literaria; se se lles sabe estimular ben 
responden positivamente. 
 
     Estruturei o obradoiro en dous bloques, un primeiro no que se fixeron actividades 
sobre a creación en prosa, e logo, noutro bloque no que se fixeron actividades sobre a 
creación en verso, nas cales me apoiei na música para espertar a súa curiosidade. 
Tamén, e dun xeito breve, fixen unha incursión no mundo da banda deseñada, como 
método para estimular a súa imaxinación e a creación de historias apoiadas nos 
debuxos. 
 
 
 



     Así, o que fixen o primeiro día foi un exercicio de presentación: mandeilles 
responder a un pequeno cuestionario no que tiveron que pór o seu nome, o curso e se 
gostan ou non da literatura, e por que. Unha vez feito, leron as súas respostas en voz alta 
e diante dos seus compañeiros de obradoiro. Fixen este exercicio para coñecer e 
tomarlles o pulso aos pequenos, canto aos coñecementos previos que poidesen ter, e o 
seu gosto pola literatura. Tamén, ao seren mozos e mozas de dous cursos diferentes, 
precedía que entraran en contacto, que se coñeceran, mais, como xa se coñecían, este 
último punto xa non fixo falta facelo. 
 
     Unha vez feito isto, tiña previsto, se vía que os "detractores" da literatura, eran 
maioría, propor un debate cuxo título sería "A literatura: boa ou mala? Por que?", co 
obxectivo de acabar de romper o xeo e que os mozos e mozas dos diferentes cursos 
colleran confianza entre eles, alén de que pensaran na utilidade da literatura. No entanto, 
como a inmensa maioría dos alí presentes dicían gostar da literatura (non sabía se era 
certo ou, simplemente, era que querían gañar a miña simpatía), e como xa os dous 
cursos se coñecían entre eles, decidín non levar adiante esta actividade. 
 
     Á partir de aquí fixen xogos e actividades encamiñadas a conseguir ou, ao menos, 
achegarme, aos obxectivos xa amentados. 
 
     a) Canto ao bloque de prosa, fixen: 
 
     -Ensineilles as ilustracións que veñen no conto A maior flor do mundo, de José 
Saramago, as cales ensinaban un vello, un rapaz, un río, un camiño, uns país e unha flor. 
Á partir destes elementos, os venos tiveron que escribir, en grupos, un tonto (actividade 
1). 
 
     -Linlles o cometo do tonto Rato de campo, rato de cidade, e, tamén en grupos, 
tiveron que darlle un fin e lelo ao resto da aula, co obxectivo de reflexionar sobre como 
está artellado o conto e espertar a súa curiosidade canto o acto da creación literaria. 
Despois, tanto nesta actividade coma na anterior, fixen preguntas para fomentar o 
diálogo estilo cal foi o conto que máis vos gostou? De que tipo de contos gostades 
máis: de misterio, aventuras... ? (actividade 2). 
 
     -Mandei que apuntaran na pizarra as palabras-chave que compoñen o conto A 
carrapuchiña vermella (a carrapucha, a nena, a avoa, o lobo, o bosque, o leñador...) e 
logo que tentaran modernizar, entre todos e oralmente, o conto a partir destas palabras 
(substituílas por, por exemplo, unha sudadeira vermella, unha estudante, unha amiga 
enferma, un ladrón, Moaña, un policía...). 
 
     -Dinlles un pequeno conto de Gianni Rodari, Historia Universal, e mandeilles que 
identificaran e escribiran nun papel á parte as palabras que viñan nunha listaxe que eu 
previamente confeccionei ña pizarra. (só os sübstantivos e verbos máis destacábeis); 
logo pedinlles que, ao pé de cada palabra, puxeran outra, a que eles quixeran, do mesmo 
tipo (substantivo ou verbo). Despois, díxenlles que reescribiran o mesmo conto mais 
mudando as palabras que identificaran por aquelas que puxeran ao seu pé. Finalmente, 
pedinlles que leran as novas versións do conto (actividade 3). 
 
 
 



 
     b) Canto á banda deseñada, só fixen unha única actividade: repartías cartolinas e 
viñetas d'O Carrabouxo sen os diálogos, de Xosé Lois, e pedinlles que, á partir desas 
viñetas, construíran unha historia (actividade 4). 
 
     c) Finalmente, canto á poesía, as actividades que fixen foron: 
 
     -Despois de falarlles e preguntarlles sobre a poesía, reciteilles o poema Chove en 
Santiago, de García Lorca. Logo de falarlles dos seis poemas que compuxo o poeta 
andaluz e deste, púxenlles á versión que fixera o grupo Lúar na Lubre dese poema, para 
que viran a relación existente entre poesía e música (actividade 5). 
 
     -Repartín catro poemas populares aos cales faltaban versos; pedinlles que 
completaran os poemas enchendo eses ocos (actividade 6). 
 
     -Pedinlles que fixeran un "cadáver esquisito" en grupos. Que un escribira dous 
versos, creados por el mesmo, dobrara o papel deixando ver só o segundo verso, 
pasárallo ao compañeiro e este, á partir do verso, escribira outros dous e fixera o mesmo 
ca o anterior compañeiro, e así sucesivamente (actividade 7). 
 
     -Puxen varias cancións, de diferentes estilos (folclore, pop, rap...) e autores (Os 
Diplomáticos, Suso Vaamonde... ), alén dunha breve incursión na música portuguesa 
(Marisa Monte...) para que puideran ver as semellanzas que hai entre as linguas de 
ambas beiras do Miño. Previamente, repartín unhas follas coas letras das cancións ás 
cales lles faltan palabras, ocos que tiñan que cobrir ao escoitar as cancións (actividade 
8). 
 
 
 
 
 
 


