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Sube o pano e aparece...

Paula Barros
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Inquietude e moitas ganas. 
Esas sensacións percorren o 
interior dos cativos no mo-
mento de saír a escena. Tras 
horas e horas de ensaio, Sara, 
Lucía e os demais compoñen-
tes da clase están preparados 
para impresionar ó público 
coas súas actuacións teatrais. 
Pero antes, toca preparar a 
función.
Como cada tarde de luns, os 
cativos e cativas comezan a 
chegar á aula de música do 
colexio de Primaria A Xun-
queira II acompañados polos 
seus pais. Unha vez dentro, 
chega o momento de pasar 
á acción a través de xogos, 
música e actividades que es-
timulen a imaxinación dos 
pequenos. 
Para dar comezo ás clases, to-
dos os participantes, incluí-
dos os mestres, forman un 
círculo agarrados das mans e, 
á vez, berran a frase: ‘El tea-

favoritos dos rapaces, aínda 
que tamén teñen moito éxito 
o xogo do ‘Perrito guardián’   
-actividade de enxeño na que 
un cativo cos ollos tapados 
debe converterse no gardián 
de varios obxectos, mentres 
os demais teñen que roubar-
lle eses tesouros sen que se 
decate-, ou a ‘Caixa máxica’, 
no que todos os participan-
tes se agachan simulando 
unha caixa da que saen dis-
tintos personaxes que deben 
imitar. Así, cando Manuel 
di: “Ábrese a caixa máxica e 
saen... ras”, todos os rapaces 
levántanse e convértense por 
uns segundos neses animais 
saltando e imitando o croar 
deses pequenos anfibios.
Unha vez rematada a quenda 
dos xogos, o mestre da paso á 
seguinte actividade abrindo 
esa ‘caixa máxica’ e pedin-
do que dela saian bailaríns 
e bailarinas. Deste modo, 
rapaces e rapazas comezan a 
bailar ó ritmo dalgunhas das 
cancións máis de moda total-
mente sincronizados, pois 
todos os pequenos coñecen á 
perfección tanto a letra como 
a coreografía de pezas como 
‘Nadie pasa de esta esquina’, 

Cada luns, os rapaces do colexio de Primaria A Xunqueira II mergúllanse no 
mundo do teatro. A través de múltiples xogos, os cativos estimulan a súa 
imaxinación para crear os seus propios personaxes e aventuras.

tro brilla como las estrellas. 
Me chifla el teatro’. Tras este 
canto de benvida, nenos e ne-
nas xuntan as súas mans no 
centro do círculo e, imitando 
ós tres mosqueteiros, berran 
en alto un ‘Viva!’, palabra que 
se convirte en sinal do inicio 
da sesión.

Estatua
Os xogos son as actividades 
que serven como apertura a 
cada clase. Cativos e cativas 

xúntanse e, tralas indica-
cións de Manuel -o mestre 
encargado de impartir as 
clases de teatro-, comezan a 
correr por toda a aula. Can-
do Manuel dá un pequeno 
golpe á pandeireta, todos 
deben quedar quietos e, trala 
pregunta ‘Que estatua é?, co-
mentar o que a compañeira 
ou compañeiro seleccionado 
polo mestre lles parece que 
imita. Este é o xogo coñeci-
do como a ‘Estatua’, un dos 

“É mellor que o fútbol”
“Lo mejor de las clases de 
teatro es que podemos ju-
gar, inventar e interpretar a 
la vez”, comentan os rapaces 
e rapazas que cada tarde de 
luns acuden a clase de tea-
tro. “Lo pasamos muy bien 
y nos dejan cantar, bailar 
o maquillarnos. Es mejor 
que el fútbol”, declaran os 
cativos.


