
Obradoiro poético“O club dos poetas vivos” 

 

 

Obxectivos xerais 

 

 Tratábase de: 

 

• ante todo, intentar que os participantes disfrutaran das actividades. 

• eliminar posibles tópicos acerca da poesía. 

• provocar o debate sobre os elementos que definen un texto poético. 

• reflexionar sobre a función da poesía na vida das persoas. 

• suxerir estratexias imaxinativas para a creación de textos poéticos. 

• iniciar no dominio de diversas técnicas e recursos literarios. 

• ofrecer unha panorámica de textos poéticos de diferentes temáticas e estilos, 

especialmente do ámbito da literatura galega contemporánea. 

• fomentar o gusto pola lectura como paso previo ou simultáneo á escritura. 

• disfrutar da creación de textos poéticos, tanto propios como alleos. 

 

Temporalización 

 

• Desenvolvéronse dez sesións de cincuenta minutos, distribuídas de dúas en 

dúas durante cinco xornadas de clase. 

 

 

Secuenciación de contidos: 

 

1ª sesión: 

 

• Título: “A poesía non vale para nada” 

 

• Contidos: A inutilidade da poesía; a poesía como imaxinación e ficción; a poesía 

como ámbito de liberdade e subxectividade; todos temos algo importante que 

dicir; xogos suxerentes para unir o grupo e romper o temor a escribir. 

 

2ª sesión: 

 

• Título: “A poesía non morde, pero manca” 

 

• Contidos: Os falsos tópicos sobre a poesía; a poesía como xogo; a poesía como 

provocación; as definicións da poesía desde a propia poesía; a poesía e a vida; 

xogos de son e xogos de imaxes; técnicas para acadar o ritmo; estruturas 

pechadas e abertas... 

 

 

3º sesión:  

 

• Título: “A mecánica de soñar poemas” 

 



• Contidos: Técnicas e recursos para soñar un poema; formas clásicas e modernas, 

o impacto das vangardas, a heterexoneidade da poesía contemporánea; poesía 

baseada no son e na imaxe... 

 

 

4ªsesión 

 

• Título: “Escribe, canalla, escribe” 

 

• Contidos: Suxerencias e estímulos, con diversa tipoloxía de actividades, para 

poñerse a escribir diferentes tipos de poemas; nesta ocasión, escolleuse o xénero 

do haiku, e realizouse un traballo de creación no contexto dun ámbito 

paisaxístico achegado ao centro (na alameda de Padrón, ás beiras do Sar). 

 

5ª sesión: 

 

• Título: “Versos, versos, versos” 

 

• Contidos: Posta en común dos textos escritos durante o obradoiro; lectura, 

debate e comentario; recomendacións lectoras; conclusións sobre o traballo 

desenvolvido no obradoiro. 

 

Metodoloxía 

 

Combínaronse diferentes estratexias: 

 

• Proxección de fragmentos de películas que estimulan a reflexión sobre a 

natureza do feito literario. 

• lectura pública e debate en torno a diversos textos que serven para rachar 

prexuízos e tópicos sobre o concepto de poesía. 

• lectura pública e debate de diversos textos poéticos que actúan de modelo para 

actividades lúdicas ou de punto de partida para a iniciación á escritura. 

• Recitado colectivo e dramatizado de poemas de Uxío Novoneyra e Celso Emilio 

Ferreiro. 

• actividades colectivas en torno a textos poéticos de diversas tipoloxías, 

xeralmente de carácter lúdico. 

• actividades de creación de textos a partir de modelos previos, como, por 

exemplo, un poema de Estíbaliza Espinosa. 

• creación de haikus. 

• debate e posta en común de ideas. 

 

 

 

 

      Carlos Negro 

 

       

 

 




