
Renova a camisola con Díaz Castro

Que é?
Obradoiro de pintura e creatividade literaria sobre camisolas.

Como?
1. Creación literaria.
Cada participante debe crear un lema para a súa camisola, guiándose por sinxelos xogos de escrita creativa que 
poden variar en función da idade das e dos participantes: creación de acrósticos a partir do nome do autor, reela-
boración de versos a partir de parellas de palabras escollidas ao chou… 

O lema escribirase sobre a parte posterior da camisola. 

2. Deseño.
Créase un deseño para plasmar na parte de diante da camisola. Ese deseño pode estar inspirado no lema ou ben 
pode usarse unha plantilla coa propia �gura do autor.

Para esta actividade pídese que as e os participantes acheguen as súas vellas camisolas, pois aprovéitase para 
sensibilizar sobre a reutilización de obxectos cotiáns. Non obstante nós achegamos un número de camisolas por 
determinar, para facilitarllas a aquelas crianzas que non dispoñan dalgunha axeitada.

Idades:  secundaria

Necesidades técnicas: mesas para traballar

Duración:  90 minutos

Número participantes:  30

Díaz Castro ilustrado

Que é?
Obradoiro de ilustración a partir de poemas de Díaz Castro.

Como?
Distribúese ás e aos participantes en grupos de 4 ou 5 membros. A cada grupo asígnaselle un panel de cartón-
pluma, que será o material sobre o que realice a actividade, e debe escoller ademais un sobre que contén un 
poema ou fragmento de poema de Díaz Castro.

Unha vez que cada grupo teña asignado o seu poema, a monitora impartirá brevemente e de xeito práctico unhas 
nocións básicas de ilustración: uso da cor, o trazo, o encaixe, a perspectiva... A seguir cada grupo empezará a 
aplicar sobre o seu cartón pluma as nocións aprendidas, intentando plasmar un deseño acorde coa emoción 
predominante do texto que lle tocou.

Idades: primaria e secundaria

Duración: 90 minutos

Participantes: 30

Necesidades técnicas: mesas para traballar

Actividades arredor da �gura
de Xosé María Díaz Castro

Contacontos O neno e a estrela

Que é?
Narración oral baseada no libro O neno e a estrela,  que inventa as aventuras e trasnadas do pequeno Díaz Castro 
a partir de motivos recorrentes na súa obra Nimbos, e presenta a contorna natural e patrimonial onde transcorreu 
a infancia do poeta.

Como?
Unha mañá o pequeno Xosé atopa no pozo da súa casa unha pequena estrela caída do ceo e decide axudala a 
volver ao seu lugar. Se o consegue pode que se lle cumpra un desexo. A natureza, o universo, a luz e a procura 
constante son motivos recorrentes nos poemas de Nimbos e que neste conto se transmiten en claves aptas para 
a rapazada.

Idades: 5 a 9 anos, preferentemente.

Necesidades técnicas: espazo para un pequeno decorado (2m x 2m) 

Duración:  50 minutos

Número participantes:  30

Orzamento 
Actividades por separado

Programa completo
575 euros se se realiza no mesmo día e en espazos próximos.
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