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O ESPECTÁCULO

Introdución

Xarope Tulú nace cunha clara intención; a de achegar as artes escénicas ás crian-

zas, xa que estas nos permiten descubrir outros mundos posibles. A pesar da curta 

vida da compañía, fundada no 2015, esta conta no seu repertorio con espectácu-

los dirixidos a unha ampla franxa de idade.

No ano 2017, realizan dentro do programa Cooperativismo no ensino promovido 

pola Xunta de Galicia o seu espectáculo O Cardume, tendo a oportunidade de 

dirixirse tanto ó público cativo como á adolescencia.  

Trala experiencia da compañía no eido da docencia para público adolescente, 

identifican que a pesar das múltiples manifestacións da violencia machista nos 

nosos días, estamos asistindo a un cambio de paradigma. A xuventude ten un gran 

interese en cuestionar a súa identidade e amosa curiosidade tanto polas teorías 

feministas como transfeministas, o que posibilita a aparición de referentes positivos. 

Nómades é un proxecto escénico que tenta propor unha morea de preguntas so-

bre a identidade de xénero no sentido máis amplo da palabra, deste xeito procu-

ramos facer unha reflexión activa e profunda sobre un tema de actualidade, que 

nos atravesa ó conxunto da sociedade sexamos  mulleres, homes, persoas trans* 

ou sexa cal sexa a nosa etiqueta. Porque a política do xénero actúa sobre os nosos 

corpos desde que somos aínda unhas crianzas, determinando xa desde a fase de 

xestación a nosa identidade sexo-xenérica.

Sinopse 

Nómades, é un espectáculo adicado ó público de educación primaria onde o 

movemento, a música e a palabra nos convidan a viaxar por paisaxes singulares. 

Somos nómades, transitamos sen morada nin corpo fixo. Habitamos a beleza do 

diverso, esa beleza que da cor ós outros corpos e facilita a aparición de novas to-

nalidades, texturas e xeitos de vivir. Onde non existe un corpo equivocado, onde é 

posible imaxinar ás persoas en abstracto.
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Ficha artística

Creación: Gena Baamonde, Atenea García, Nicolás Zamorano , María Roja , Diego 
Martínez e Laura Iturralde
Dirección: Gena Baamonde
Elenco: María Roja, Atenea García e Diego Martínez
Música orixinal: Nicolás Zamorano
Deseño de iluminación: Laura Iturralde
Vestiario: Marte Martinka
Escenografía: Nicolás Zamorano
Deseño cartel: Alba Blanco
Técnico Luz/Son: Nicolás Zamorano
Video: Caneca
Producción: Xarope Tulú
Distribución: Urdime

Ficha técnica

Público: familiar, rapazada a partir de 5 anos.
Idioma: galego
Duración: 55 min.
Montaxe: 5 hs.
Desmontaxe: 3 hs.
Espazo escénico: 7m de boca, 6m de fondo, 3m de alto.
Necesidades técnicas: Cámara negra, rust onde colgar focos.
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UNIDADE DIDÁCTICA

Xustificación
Este proxecto arrinca logo de facernos moitas preguntas sobre o carácter deter-
minante do xénero e constatar a presenza case incuestionable do binomio ho-
me-muller nas nosas vidas. Ao investigar sobre estas temáticas descubrimos que a 
diversidade existente é moito máis ampla do  que os discursos habituais acostuman 
a reflectir. Buscamos lanzar alternativas de exploración, pasear polos vieiros, habitar  
os pasos fronteirizos e deixar abertos camiños de significación no campo de xogo 
do xénero.
E dese xeito, achégamonos a esta temática que atravesa os corpos dende idades 
tempranas, onde o nacemento significa o inicio dunha clasificación= nena- neno 
da que, a priori, dificilmente se pode escapar. Por iso, resulta imprescindible rese-
tear a nosa ollada comezando a conversa co obxecto primeiro desa clasificación, 
as nenas e nenos que, a pesares da dura imposición social son quen de atopar e 
propoñer fendas de distorsión, vías de escape onde a imaxinación da paso a lectu-
ras que aplauden a beleza do diverso.
A través desta unidade didáctica tentaremos achegar material de traballo. Sendo, 
as actividades aquí propostas, unha guía para que o profesorado poida aproveitar 
mellor a asistencia ó espectáculo. En calqueira caso, son exercicios sinxelos que 
non deberían ocupar demasiado espazo lectivo.
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Obxectivos 
-Amosar un recoñecemento positivo así como de respecto ás diferentes formas de 
entender e amosar a identidade.
-Desenvolver unha visión crítica sobre o xénero e os factores que inflúen na súa 
construción.
-Visibilizar a diversidade afectivo-sexual a través de referentes positivos.
-Fomentar a reflexión e o diálogo.
-Reducir a discriminación sexista.
-Fomentar o uso da lingua galega.
-Achegar ó público infantil e xuvenil as linguaxes escénicas non narrativas, facendo 
que o público participe activamente da proposta.

Contidos: Conceptos, procedementos e actitudes.
-Coñecemento de si mesma/o e das demais: emocións e sentimentos propios e 
alleos.
-Identificación e verbalización de emocións (medo, tristura, enfado, ledicia) e senti-
mentos propios e alleos.
-Aceptación da propia realidade corporal.
-Valoración e aceptación da propia realidade corporal e dos e das demais amo-
sando unha actitude crítica cara o modelo estético-corporal social vixente.

Metodoloxía e recursos
A metodoloxía empregada  será dinámica e participativa. Usaranse actividades 
e contidos que partan das realidades e inquedanzas do alumnado para que as 
aprendizaxes sexan significativas. 
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Actividades

ESPELLOS

Descripción da actividade:

DESMECANIZAR---espellos guía//mirarse no espello cara-corpo...recoñezo a miña 

cara, tócoa, como é a cor? E o tamaño? E a forma? E o tacto? Procuro non xulgar, 

se me veñen eses pensamentos de autocrítica déixoos pasar...que cambios obser-

vo no meu corpo? Cara e resto do corpo.

EMOCIÓNS. PENSA-ESCOITA. 

Como estou hoxe? Que me gusta?que me dá pracer? Algo que me presta...

GUSTOS. PRACERES

CORPOS. AUTORRETRATO E RETRATO COLECTIVO (en pequenos grupos)

◦	 deséñate!

◦	 escribe	teu	nome	ou	como	che	gusta	que	te	chamen

◦	 escribe:	que	é	o	que	+	me	gusta	facer?	Que	é	o	que	se	me	dá	mellor	facer?	

O que máis me presta do meu corpo é? Porque? O que máis valoro da miña forma 

de ser é...

En primeiro  lugar cada quen fai un retrato propio, onde dará resposta ás cuestións 

que se comentaron antes e para finalizar crearanse dúas rodas (unha dentro e ou-

tra fóra). A xente que se atopa na roda exterior deseñará a quen se atopa dentro, 

mirándose cara  a cara. Cada vez que se pare a música as persoas mudan 1 lugar 

e continúan completando o retrato da persoa coa que se atopan fronte a fronte. 

Deste xeito ao finalizar cada quen terá un retrato colectivo, feito de xeito colabora-

tivo por diversxs compañeirxs.
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Obxectivos:
• facilitar a identificación e a expresión das propias emocións e sensacións
• promover o autocoñecemento
• facilitar un espazo para o recoñecemento do seu corpo
• abrir un espazo para a creatividade e a expresión artística 
• fomentar o contacto entre iguais a través da observación, do mirarse aos  
           ollos, do acto de mirar e ser mirada/o
• identificar e compartir gustos e praceres para o autocoidado
• tomar consciencia dos cambios corporais constantes ao longo do tempo.

A SEXUALIDADE NA MAN

Descripción da actividade:
Consiste no traballo en pequenos grupos onde terán que intercambiar e recoller 
todas as ideas que xurdan en resposta ás seguintes cuestións. Ideas que recollerán 
na cartulina onde previamente debuxen unha man.

As cuestións son as seguintes: Cando nace a sexualidade? Cando morre? Onde 
se atopa? Para que serve? Palabra automática (a dinamizadora irá pasando por 
cada un dos grupos propondo un xogo de axilidade mental, coa finalidade de que 
expresen o primeiro que lles suxira a palabra sexualidade).

Posteriormente faise a posta en común e finalmente unha ronda na que vaiamos 
cuestionando mitos e incorporando posibles respostas, caso que non saísen nos 
grupos.

obxectivos:
• coñecer cales as ideas de partida, os coñecementos previos do alumnado.
• reforzar aquelas ideas que sexan innovadoras e non respondan a estereoti-
pos.
• cuestionar mitos e falsas crenzas en relación a sexualidade.
• problematizar, ampliar e complexizar o concepto sexualidade.
• desaprender para aprender dun xeito máis libre, ampliando as posibles viven-
cias e experiencias.

DESPEDIDA. En 2 ou 3 pequenas rodas, cada unha das persoas vai pasando polo 
medio e as demais fan: 1º. Amasar. 2º. Apalpar/palmadiñas. 3º. Arriba-abaixo lanza-
deira.
Dúbidas? Algo que comentar antes de rematar..?

VALORACIÓN CONTINUA
OBSERVAR:
- participación. Nº de nenas vs nenos que participan, existen outras identidades 
sexo xenéricas non normativas? Como participan? Frecuencia das intervencións? 
Extensión, interrupcións...
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PARA O PROFESORADO

Facilitaráselle	unha	guía	“Para	saber	+”	sobre	as	diversas	dimensións	da	sexualida-
de, con enlaces a webgrafía, materiais audiovisuais e didácticos dos que botar 
man para traballar nas aulas co alumnado.

BIBLIOGRAFÍA para o profesorado (en construcción)

• MENSTRUACIÓN
◦	 La	luna	en	mi
◦	 El	tesoro	de	Lilith
◦	 El	libro	rojo	de	las	niñas

• CAMBIOS
◦	 El	libro	rojo	de	las	niñas
◦	 El	libro	dorado	de	los	niños

• AUTOERÓTICA
◦	 Cosquillas

• RELACIÓNS SEXUAIS MAIORES
◦	 Montañas	en	la	cama

• ROLES E ESTEREOTIPOS DE XÉNERO
 Hai algo más aburrido que ser una princesa rosa
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687047123
xaropetulu@gmail.com
www.xaropetulu.com


