
Memoria sobre os Obradoiros literarios nos campamentos de verán  

 

A actividade iniciouse ás dez da mañá, e durou dúas horas en cada grupo. 

Houbo dous grupos de rapaces que asistiron en quendas distintas, cun número 

aproximado de entre quince e 20 rapaces por quenda. A idade dos rapaces era entre 10 e 

12 anos.  

Nos dous grupos estiveron acompañados por monitores/as do campamento, que 

participaron activamente nas actividades. Amosaron polo demais un grado altísimo de 

colaboración, simpatía e interese. 

As actividades desenvolvidas foron as mesmas para ambos grupos. Eu propuxen 

tres actividades: 

a) Na primeira, que eu titulei “O poder das palabras”, fomos tirando 

a partir das inicias do meu nome completo, distintas palabras que eran 

importantes na miña vida. Ao final a conclusión foi que as palabras son capaces 

de definir a unha persoa. Inmediatamente despois propúxenlle aos rapaces o 

mesmo xogo, e cada un foi escollendo as distintas palabras que eran importantes 

na súa vida a partir das inicias dos seus respectivos nomes. 

b) Na segunda actividade propúxenlle un xogo que eu titulei “En 

busca da palabra perdida”. Tratábase de coller un poema que eu levaba 

preparado ao que lle faltaba unha palabra determinada, e por quendas, cada un ía 

dicindo e anotando as palabras que supostamente poderían ir no sitio en branco. 

Finalmente cada rapaz escolleu a que lle pareceu máis axeitada, e descubrinlles a 

palabra oculta, levando, claro está, gran alegría os rapaces que acertaron. O 

exercicio correspondente a esta actividade era que cada rapaz escribira un breve 

poema cunha palabra oculta e que os demais adiviñasen de cal se trataba. 

c) Na terceira actividade que eu titulei “Poesía pop” tratei de 

amosarlles que música e poesía veñen sendo o mesmo, ou que hai unha relación 

enorme que para eles pasa moitas veces desapercibida. Para isto levaba 

preparada unha canción de música pop que eles coñecían na súa maioría, e que 

escoitaron. Despois fomos vendo como o texto da canción tiña ritmo, rima e os 

versos medidos. E tratei de facerlles ver que a poesía se escribe en parte con 

estes elementos. O exercicio que desenvolvemos foi o escribir un breve poema 

coas mesmas medidas aproximadamente que tiña o texto da canción. 


