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DURACIÓN DA ACTIVIDADE
45 minutos

NECESIDADES TÉCNICAS
• Proxector e equipo de sonido
• Ordenador con Adobe Reader
• Conexión a Internet

OBXECTIVOS
Descubrir ó autor Díaz Castro ós alumnos
Facilitar a compresión do documental
Introducir á poesía con propostas lúdicas

DINÁMICA
Presentación, visualización do documental e 
actividades cos alumnos divididos por cores.

MÁIS INFORMACIÓN
www.alusdomundo.com

SINOPSE

¿Un poeta nace ou faise? Esta é unha das 
preguntas que os alumnos do instituto de 
Guitiriz tratan de responder neste documen-
tal sobre o poeta Xosé María Díaz Castro, 
quen creceu rodeado das mesmas paisaxes 
que eles e se iniciou cos versos cando aín-
da era un rapaz, tamén coma eles. Mestu-
rando entrevistas e poemas musicados, es-
ta curta destaca a vixencia da obra de Díaz 
Castro e aporta unha mirada fresca sobre a 
poesía, destacándoa como unha maneira 
de aferrarse ó mundo e sentirse vivo.

Xénero: Documental musical
Duración: 15 min
Foemtao: Vídeo HD
Idioma: Galego
Produción: IES Poeta Díaz Castro 2013
Distribución: Creative Commons

http://www.alusdomundo.com
http://www.alusdomundo.com
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A pregunta coa que construimos este 
documental e que empregamos como 
invitación para velo.

Este é un enlace directo ó documen-
tal en Youtube. Recoméndase telo 
precargado ou descargalo antes den-
de a nosa web.

Despois da visualización proponemos 
un breve cuestionario con datos bási-
cos da vida de Díaz Castro.

Despois de cada páxina con pregun-
tas hay unha seguinte coas respos-
tas. Ó ser un PDF só hai que avanzar

As seguintes actividades son para 
analizar os contidos do documental 
identificando quen dixo que cousas.

Igual que no anterior, as respostas 
están na seguinte páxina. 
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As cores de cada bloque de pregunta 
está pensado para que responda al-
gún dos rapaces dese grupo de cor

Esas cores poden repartirse colocan-
do tarxetas desa cor en cada asiento 
antes de que senten os escolares

Estas últimas preguntas son para xe-
nerar un pequeno debate ou motivar 
a opinión do alumnado

Para continuar, proponemos uns xo-
gos con versos de Díaz Castro. Neste 
caso para ordenar un verso

As solucións están sempre, na páxina 
seguinte.

Neste poema hai palabras que non 
corresponden. Pódese axudar facen-
do unha lectura en alto do poema.
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Neste caso, hai que colocar os versos 
no poema cunha pauta de rima.

Enlaza a un vídeo de Youtube co   
karaoke cunha das cancións do do-
cumental. Para que cantedes!

Para pechar a actividade, vos dirixi-
mos á nosa web onde s epode desca-
rregar o documental, a música, etc

O enlace está activo por se queredes 
entrar nela.

Páxina de transición

GRACIAS!


