
 
A SELECCIÓN DO ALUMNADO 
 
O noso centro conta con tres aulas de 6º curso de Educación Primaria, 60 alumnos e 
alumnas en total, polo que non podían asistir todos. Fíxose, polo tanto, unha selección 
entre todos aqueles e aquelas que querían asistir ao obradoiro. O que máis se valorou foi 
o interese, o comportamento e os resultados académicos, polo que o grupo resultante 
estaba motivado. 
 
OS PREPARATIVOS 
 
Preparouse un material para cada alumno, titor e, como non para a escritora. Consistiu 
nun caderno, unha tarxeta identificativa (con nome e foto para poñer na solapa) e un 
bolígrafo. O caderno personalizado (elaborado polo coordinador e encuadernado) 
contiña os datos e a fotografía do alumno ou alumna a quen pertencía, unha foto e unha 
autobiografía da poetisa viguesa, unha escolla da obra de Carme Kruckenberg, espazo 
para que cada neno e nena fixera a súa propia autobiografía, unha copia do poema de 
Celso Emilio Ferreiro “Celanova ten un vento” e espazos para que os nenos e nenas 
pudieran traballar. 
O obradoiro tería lugar na biblioteca do centro, e para darlle un aire de solemnidade 
elaboramos un cartel coa foto da escritora e coa foto do alumnado no que tamén 
incluímos o título do obradoiro: 10 horas con CARME KRUCKENBERG. 
Desenvolveuse en catro sesións de algo máis de dúas horas. 
Nelas os nenos e nenas aprenderon, divertíronse, crearon, escoitaron e conviviron. O seu 
carácter plenamente práctico redunda na motivación do alumnado. 
Ao mesmo tempo pensamos que o alumnado comprobou, unha vez máis, que a idade 
non significa aburrimento, cansancio... ; viron o lado positivo: experiencia...etc. 
Outra actividade que debemos destacar foi a entrevista que o alumnado da Radio 
Escolar, xunto cos nenos e nenas do obradoiro lle fixeron a Carme no último día. Nela 
os nenos e neas, agora locutores e locutoras, preguntaron a Carme por aquelas cousas 
que consideraban interesantes, tanto da súa intensa vida como da súa obra. 
 
OBXECTIVOS ACADADOS 
 
-Fomentar o gusto pola creación literaria. 
-Fomentar o gusto pola lectura, en concreto pola poesía galega. 
-Valorar positivamente os textos escritos en língua galega. 
-Ser capaz de respetar as quendas de intervención. 
-Mellorar a actitude de escoita. 
-Valorar positivamente o traballo dos demáis compañeiros, e a súas experiencias vitais. 
-Participar activamente en actividades grupais. 
 
 
 


