
 

Para organizar a actividade, e dado que eran un total de 100 nenos no campamento, 

decidimos realizar dúas sesións cada día, de hora e media de duración cada unha, nas 

que traballabamos con 25 nenos por sesión.  

 

Dentro do taller, e para facer máis operativo o traballo en grupo e o individual, 

organizamos aos nenos en grupos de 5 ou 6.  Como digo o programa do taller de poesía 

contempla tanto traballos en grupo como traballos individuais. O programa baseouse en 

sinxelos exercicios que achegasen aos nenos ao feito poético a través do xogo. Cada 

sesión iniciábase cun pequeno recitado de un ou dos poemas pola miña parte a modo de 

presentación e, acto seguido, xogos que teñen a construcción dunha historia e 

elaboración dun poema por obxecto final.  

 

Algúns destes xogos simplemente empregan unha imaxe -unha ilustración ou 

fotografía- para que o grupo elabore unha historia que despois contan en voz alta sen 

necesidade de escribila. Outros presentan aos nenos a necesidade de traballar en grupo 

para crear un poema. Empregamos tamén exercicios para o traballo individual, partindo 

de palabras determinadas para cada grupo de 5, ou de outros elementos tirados do 

entorno físico ou da propia experiencia do neno. Todos estes exercicios están orientados 

ao traballo en grupo, ao individual e a potenciar a expresión en público dos nenos e a 

escoita dos demais. Neste sentido todos os nenos son convidados a ler as súas creacións, 

experiencia que resultou moi gratificante e na que todos os rapaces participaron 

encantados.  

 

Para finalizar cada sesión construímos entre todos os participantes un cadáver exquisito 

de creación propia e outro de versos roubados a poetas da tradición galega. Para este 

último exercicio cada alumno ten un verso recortado na súa man que debe facer cadrar 

dentro do poema que se constrúe entre a comunidade e que se vai pegando nunha 

lámina de cor. O exercicio, ademais de dar froitos moi entretidos, esixe unha 

recapitulación constante do poema colectivo e unha escoita intensa por parte do grupo. 

Esta experiencia funcionou especialmente ben nas catro sesións.  

 

Canto á lingua, a maior parte dos rapaces asumiron o galego como lingua de traballo, 

mesmo aqueles que non a tiñan como lingua de cotío, tal vez influídos pola miña propia 

expresión e as lecturas realizadas ao inicio.  

 

 

 

 

 


