
Taller de poesía no IES A Paralaia de Moaña 

 

O taller foi impartido durante o mes de maio, en sesións que ocuparon dúas horas de clase e se 

fixaron nas tardes dos luns, dentro do horario lectivo do centro. Cada grupo, que se 

correspondía esencialmente cunha ou dúas clases de alumnos, traballou nunha soa sesión, 

respondendo de maneria moi positiva aos exercicios que se lles propuxeron.  

 

O obxectivo do taller era conseguir despertar nos alumnos o interese pola escrita e en especial, 

pola poesía. Para iso, elaborei un programa baseado en actividades de narración, creación de 

historias a través dun disparador externo e redación das mesmas, con exercicios enfocados a 

convertir unha historia ou imaxe puntual da mesma en poema. Os exercicios propostos 

traballaban dende a actividade en grupo ata a actividade individual, creándose así un clima de 

colaboración entre os rapaces que foi moi propicio para elaborar ao final de cada sesión, e 

tomando como base os traballos de todos, un texto colectivo á maneira de cadáver exquisito.  

 

Para facilitar a dinámica das sesións e traballar de maneria colectiva nun primeiro momento, 

repartimos os alumnos en grupos de cinco persoas, que crearon historias de maneria colectiva 

empregando como disparador diversas imaxes sacadas de autores de cómic galegos. Outros 

disparadores de creatividade que se empregaron foron coñecidos contos infantís que os mozos 

transformaron e adaptaron. A partir destas historias cada alumno traballaba de maneira 

individual un aspecto ou personaxe da mesma. Este traballo convertiríase -despois de unha 

posta en común na que se comenta a expresión lingüística, a explotación das imaxes, a 

sonoridade ... entre outros instrumentos-  en pequenos poemas ou historias de carácter máis 

lírico. Todas as sesións contemplan a exposición do creado co resto dos alumnos e a lectura de 

textos alleos, según as necesidades do grupo, que serven como exemplo. Tamén acompañamos 

os talleres, especialmente as postas en común, de explicacións referidas a diferentes 

movementos da historia literaria, sempre e cando sexan productivas e veñan a caso do lido polos 

mozos. En función de cada grupo, da súa implicación e especialmente do seu número, os 

exercicios que se fixeron foron máis ou menos.  

 

 

 

 


