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SINOPSE

Os golfiños e o xigante é unha peza teatral escrita por Inacio

Vilariño. O texto, con ilustracións de Iván Suárez Núñez, foi

gañador do XII Barriga Verde de textos para o teatro de

monicreques na modalidade infantil, editada por Baía Edicións e a

Xunta de Galicia.

Os golfiños e o xigante conta unha viaxe de superación

emocionante, en que a protagonista percorre miles de

quilómetros na procura do seu obxectivo vital, salvar a vida dos

seus golfiños. A través dunha complexa proposta escénica que

mestura a técnica de sombras chinesas e o audiovisual, recrea un

curioso percorrido en diferentes medios de transporte polas

exóticas paisaxes da China.

Li e Po sons dous golfiños do acuario de Fushun. Debido a un terrible despiste, atópanse en grave perigo. A

protagonista da historia,  Jiang, será a responsable de procurar unha solución que salve a vida dos golfiños.

Con este propósito porá rumbo a unha aventura que a conducirá por diferentes lugares da China nunha

carreira contrarreloxo.

Cando nos achegamos a esta obra, estamos tamén aproximándonos a unha mensaxe que quere poñer sobre

a mesa o debate sobre o respecto ao medio natural, a liberdade dos animais, o ecoloxismo; mais tamén nos

encoraxa a superar os obstáculos que se nos presentan.
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TRABALLAMOS COA OBRA

A peza teatral Os golfiños e o xigante ten un

público albo que oscila entre os 8 e 10 anos.

Ben é certo que polo seu contido e

complexidade pode ampliar o rango de

idade tanto a público de menor idade como

a maiores (6 a 12 anos).

Porén, e para nos centrarmos no perfil de

alumnado ao que pretendemos achegar o

material educativo que complementa a

obra, decidimos enfocalo principalmente no primeiro dos intervalos de idade indicados. Este feito non anula

a posibilidade de, correctamente adaptadas e redeseñadas, poderen ser utilizadas as mesmas actividades

con outros grupos de idade.

1. METODOLOXÍA

A unidade didáctica que acompaña a peza teatral Os golfiños e o xigante foi deseñada desde unha

metodoloxía que fomenta a aprendizaxe activa. Preténdese coa mesma espertar os coñecementos previos

do alumnado-público que vaia presenciar a obra. Ademais, busca estimular o seu desexo de participar do

espectáculo, non como simples espectadoras e espectadores do mesmo, senón como parte integrante e viva

da representación.

O profesorado é a ferramenta que abre a chave ao mundo das artes escénicas desde un prisma

multidisciplinar e a través da posta en común, a investigación e o traballo individual e cooperativo. Será

ademais encargado de fomentar o diálogo, o debate e a interacción entre o estudantado.

2. OBXECTIVOS

A posibilidade dun traballo multidisciplinar permite achegar obxectivos que traballan transversalmente as

materias de Lingua Galega e Literatura, Lingua Castelá e Literatura, Educación Artística, Ciencias Sociais e

Ciencias Naturais.

 Distinguir as características básicas do teatro como xénero literario diferenciado.

 Identificar e valorar o proceso de deseño e montaxe dunha función teatral.

 Aproximarse á cultura chinesa e apreciar as súas achegas ao teatro occidental. Coñecer as

características do “teatro de sombras” chinés.

 Identificar os trazos característicos da música tradicional chinesa.
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 Ser quen de seleccionar unha nova de xornal atendendo ao seu contido.

 Saber interpretar e manipular a información achegada nunha nova de xornal.

 Crear e ler teatralizadamente un texto a partir doutro previamente existente.

 Deseñar e crear monicreques mediante a técnica do teatro de sombras.

 Reflexionar sobre o diferente e a súa integración na sociedade.

 Investigar sobre os acuarios e centros de interpretación da fauna mariña. Debater sobre a súa

utilidade e concienciarse a respecto do maltrato animal.

3. ACTIVIDADES

As actividades e tarefas propostas non son completamente interdependentes, polo que o profesorado

poderá adaptalas á temporalización, intereses e dificultades de cada grupo en concreto.

Propóñense 3 bloques de actividades (previas, durante e posteriores á representación) e antes de cada unha

delas aparecerá indicada a tipoloxía de agrupamento para que foron deseñadas (individuais, en asemblea,

gran grupo e pequeño grupo).

Os produtos xerados das actividades poderán ser utilizados como contido avaliable (interacción en gran

grupo e quendas de palabra, traballos en equipo e individuais, consulta de fontes de información,

comprensión oral, textos xerados, expresión oral…) atendendo á materia e niveis do alumnado.

A. PREVIAS Á REPRESENTACIÓN DO ESPECTÁCULO

 POSTA EN COMÚN EN ASEMBLEA DE AULA

O profesorado, actuando como moderadores e condutores da asemblea, proporá unha serie de cuestións

para asentar os coñecementos previos que o alumnado teña sobre as representacións teatrais.

- Cando foi a última vez que fostes ao teatro?

- Que tipo de obra se representaba?

- Eran actrices e actores ou monicreques?

- Que diferenzas hai entre ver actuar a persoas e ver

fantoches?

- Cantos tipos de fantoches sodes quen de recoñecer?

- É o mesmo ir ao cine que ao teatro? E que ler un libro?

Cales son as diferenzas principais?

- Existen normas diferentes de comportamento á hora de

ir ao cinema ou ao teatro?
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As ideas e respostas que xurdan con contidos relevantes recompilaranse no encerado nun cadro organizado

e posteriormente serán copiadas nos seus cadernos ou ben achegadas polo profesorado en ficha revisada e

complementada.

 INDIVIDUAL

Escribe no teu caderno os pasos necesarios para organizar unha función de teatro, desde que se escribe o

texto ata a súa representación.

1) Pensar o tema da obra.

2) Escribir o texto.

3) …

 POSTA EN COMÚN EN ASEMBLEA DE AULA

O alumnado achega de forma organizada as ideas que escribiu no seu caderno. O profesorado organiza e

selecciona no encerado ata crear un esquema claro e sinxelo dos pasos básicos desde o proceso de creación

á materialización da peza teatral. O esquema seralle achegado ao alumnado posteriormente en ficha

revisada e completada para o seu uso máis adiante.

 GRAN GRUPO

Visualización do vídeo “The Tranquillity of Shadows”1 en

YOUTUBE para posteriormente responder un cuestionario en

pequeno grupo.

 PEQUENO GRUPO (4 PERSOAS APROX)

Coa axuda do profesorado e dunha fonte de consulta

(internet ou fontes bibliográficas das que se dispoña)

respondede as seguintes cuestións:

- Cal credes que é a historia que conta o vídeo?

- De que están feitos os monicreques utilizados para representala?

- Que outros materiais son necesarios?

- Sabedes como se chama este tipo de teatro pola técnica utilizada nel?

- Se o sabedes, de que país é orixinario o teatro feito deste xeito?

- Con que cultura ou país asociades a música de fondo? Ten algo que a faga particular ou diferente?

1 https://www.youtube.com/watch?v=JBVNDV-NutY&list=PLFH20XIXurib3nEowact41CNH0ARcsdHf&index=10
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Recoméndase facer unha repartición de roles de traballo entre o alumnado que conforma o grupo, por

exemplo: quen procura a información, quen a organiza, quen redacta e quen revisa a resposta final.

 POSTA EN COMÚN EN ASEMBLEA DE AULA

O profesorado recolle o folio coas respostas pactadas entre os membros do grupo. A continuación vai lendo

en voz alta para tod@s as diferentes achegas.

Deberase chegar, a través do debate e da confrontación de ideas, a un consenso sobre cales son as respostas

máis acertadas e así unificalas nun só documento.

B. DURANTE O ESPECTÁCULO (INDIVIDUAL)

O profesorado fará unha serie de indicacións sobre elementos que deben observar e localizar durante o

espectáculo.

- En que tipo de recinto vivían os golfiños?

- Localiza 3 elementos que aparezan na obra que sexan dunha cultura

diferente á da nosa contorna (roupas, edificacións, música, medios de

transporte...)

- Cantos lugares percorreu a protagonista, Jiang? En cantos medios de

transporte?

- De canto tempo dispuña para atopar a Bao Xixhun?

- Cales foron os obstáculos que impediron que Jiang atopase a Bao

Xixhun á primeira?

- Que características físicas facían especiais a algúns dos seus

protagonistas?

Recoméndase que preparen unha ficha ou en que poidan apuntar os datos que desexamos que recompilen

na representación. Dependendo da idade e a dificuldade que consideremos que lles supón a tarefa, o

profesorado distribuirá as preguntas para que cada persoa atenda a unha ou dúas cuestións, de xeito que

poida gozar da obra ao tempo que presta atención á información que debe procurar.

C. DESPOIS DO ESPECTÁCULO

 INDIVIDUAL

O profesorado indicaralle ao alumnado que deberán redactar un resumo da historia que conta Os golfiños e

o xigante e traela para entregar o vindeiro día de clase. Este texto pódese complementar achegando tamén

un deseño ou debuxo xunto co primeiro e formar parte da ficha entregada para a súa realización durante o

espectáculo.
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 POSTA EN COMÚN EN ASEMBLEA DE AULA

O profesorado, novamente no papel de moderadores e condutores da asemblea, lanzará cuestións sobre a

obra, a súa valoración e os elementos que desexe destacar da experiencia vivida. Por exemplo…

- Valoración xeral.

- Cal é o voso personaxe favorito?

- Hai unha escena que para vós destaque por divertida, emocionante, intrigante… sobre o resto?

- Que vos pareceu o teatro de sombras? En que se diferencia doutro tipo de representacións?

- Fostes quen de detectar como se movían os personaxes?

- Cantas persoas credes que foron necesarias para representar a obra?

- …

Ademais destas e/ou outras cuestións, achegaráselles a resposta ás cuestión que foron formuladas para

seren observadas durante a representación. Para a cuestión primeira, realizarase unha listaxe de elementos

culturais localizados que será utilizada con posterioridade. Como

conexión coa obra de teatro, usaremos os números arábicos e

tamén os chineses para elaborar a listaxe (lembrar imaxe reloxo

na obra).

O profesorado encargarase de crear un mapa mudo mural da

China onde o alumnado deberá pegar debuxos feitos por elas e

eles ou ben imaxes recortadas dos elementos culturais que foran

localizados. No mapa debera ser destacada a rexión da Mongolia,

por ser esta a orixe do protagonista.



Os golfiños e o xigante  unidade didáctica

7

Durante a elaboración do mapa mudo, aproveitarase para poñer de fondo música

tradicional chinesa (podemos atopar listaxes de reprodución en diferentes

plataformas, coma en IVOOX2).

Para complementar a parte musical, poderán procurar instrumentos tradicionais da

música chinesa para completar o mapa cultural cos elementos destacados.

Deixaremos para o final a seguinte cuestión:

- Credes que esta historia puido acontecer na vida real?

 EXPOSICIÓN PROFESORADO PARA GRAN GRUPO

O profesorado proxectará na aula as diferentes novas que nos medios de comunicación en liña poderán

atopar de forma doada sobre a historia que inspirou a obra e outros datos curiosos do protagonista, o

xigante Bao Xixhun.

 El gigante que salvó a los delfines3

 Los brazos del hombre más alto del mundo salvan a dos delfines que se habían tragado un plástico4

 POSTA EN COMÚN EN ASEMBLEA DE AULA

Nesta ocasión procuramos traballar o tema das diferenzas físicas (pódense consultar máis record Guinness

simplemente escribindo no navegador “record guinness persoa…” e observar as opcións).

A partir desta actividade de captación da atención, o profesorado fomentará o debate para reflexionar sobre

que significa ser diferente, como a sociedade acepta ou rexeita as diferenzas por cuestións físicas e se todos

os comportamentos respecto delas son adecuados. Debemos dirixir o debate cara á aceptación e respecto.

- Que provocaba que Bao Xixhun non quixese falar con mulleres?

- Con quen formaba un dúo artístico e por que?

- Cres que exhibir nos circos persoas por seren diferentes fai que as súas

vidas non poidan ser normais?

- Como vos sentiriades sendo unha persoa cun record polo voso aspecto

físico?

- Existen vantaxes en ser o máis grande? E o máis pequeño?

- Que récord quereríades posuír, se puidesedes escoller?

- …

2 https://www.ivoox.com/musica-clasica-china-audios-mp3_rf_944255_1.html
3 https://www.elmundo.es/elmundo/2006/12/15/ciencia/1166173178.html
4 https://www.20minutos.es/noticia/182200/0/gigante/salva/delfines/
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 PEQUENO GRUPO (4 PERSOAS APROX)

Encanado co tema dos circos, traballarase agora

coas diferenzas existentes entre os diferentes

centros de acollemento animal. Para iniciar a

actividade, poderase previamente realizar unha

serie de preguntas á aula sobre que tipo de recinto

era no que vivían os golfiños, se consideraban que

estaban ben tratados nese lugar, se xa estiveran en

lugares coma ese, etc.

O profesorado creará grupos de traballo para que realicen unha pequena investigación e posterior

exposición ao resto da clase en que se recollan as características de:

 zoo / acuario

 centro de conservación animal

 granxa-escola

 refuxio

 santuario

 parque natural

1) Características principais

2) Finalidade coa que son creados

3) Condicións en que viven os animais

4) Valoración persoal sobre este tipo de lugares en relación cos dereitos dos animais

O obxectivo final desta actividade é a concienciación sobre o abuso e maltrato que determinados recintos

cometen sobre os animais que neles viven. Fomentarase unha visión crítica daqueles que non cumpran cos

dereitos dos animais e porase en valor os que colaboren na conservación e reprodución de especies.

 PEQUENO GRUPO (4 PERSOAS APROX)

O proxecto final desta unidade didáctica é a creación e representación dunha sinxela historia mediante o

teatro de sombras. Recuperaremos para esta tarefa a ficha traballada previamente cos pasos necesarios

para organizar unha representación teatral.

Recoméndase o traballo en pequeno grupo, pois resulta unha tarefa moi complexa para ser realizada

individualmente e difícil de xestionar e distribuír o traballo en gran grupo. Será o profesorado, coñecedor das

capacidades e hábitos de traballo do seu grupo, quen decida finalmente como distribuír a carga de traballo.

1) Seleccionar unha nova de xornal curiosa, entretida, anecdótica

2) Converter o texto xornalístico nun texto teatral
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a. neste punto o profesorado dará as pautas de como se debe escribir o texto, respectando

o formato do libreto teatral (nome dos personaxes ao comezo de cada intervención,

indicacións escénicas, descricións … )

3) Deseño dos personaxes da obra

a. o profesorado será o encargado de deseñar un escenario que poida ser utilizado por

todo o alumnado. Na rede hai un gran número de videotitoriais5 para compoñer un

escenario de xeito doado e rápido.

b. pola súa banda, o alumnado será o responsable do deseño dos personaxes das pezas

teatrais en que participen. Novamente, Internet6 será unha fonte de recursos

imprescindible para os nosos deseños.

4) Representación para o resto da clase.

Sen necesidade de memorización, mediante unha lectura teatralizada do texto revisado e

corrixido polo profesorado, cada grupo interpretará a súa peza para o resto da clase.

Fica a criterio do profesorado a posibilidade de votar e premiar a obra mellor representada.

5 https://www.youtube.com/watch?v=2yaqtNjRc0M
6 https://www.pinterest.es/pin/476959416761147504/?lp=true


