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XUSTIFICACIÓN     
Con  motivo  das  Letras  Galegas  deste  ano  e  dado  que  tivemos  a  oportunidade  de 

presentarnos a este concurso, un grupo de mestres do noso centro decidimos participar, xa que 
era unha boa forma de traballar cos nosos nenos e nenas a vida e obra deste autor dun xeito moi 
lúdico e divertido para eles e traballando ao mesmo tempo todos os ámbitos da educación, 
dende contidos propios de cada idade, así como contidos transversais.

Neste traballo participou o Equipo de Dinamización da Lingua Galega coordinando a 
unha parte  importante  do  profesorado do centro.  Así  podemos dicir  que  participou todo o 
profesorado  do  centro  (Educación  Infantil,  1º  ciclo  de  Educación  Primaria,  2º  ciclo  de 
Educación Primaria e 3º ciclo de Educación Primaria). Non soamente participou o profesorado 
titor, senón que tamén participou o profesorado de apoio, profesorado especialista...

Nestes carteis intentamos reflexar tanto a vida de Roberto Vidal Bolaño, como as súas 
amizades, algunhas das súas obras de teatro...

De seguido, presentamos as actividades concretas para cada un dos carteis e aínda que 
algunhas son específicas, outras poden emplearse para todos, así como tamén se poderían ir 
variando, de xeito que se adapten aos nenos e nenas de cada nivel. Estas actividades seguirán 
perfeccionándose e ampliando ao longo do curso e exporanse na páxina web do centro.

Tamén, pretendemos facer unha exposición con todos os carteis nas datas próximas ás 
Letras Galegas para que os poidan visitar todos os nenos e nenas do centro e elaboraremos 
actividades varias en torno a esta celebración, xa que o ano anterior resultou con éxito.
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FOTOS DOS CARTEIS
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ACTIVIDADES DOS CARTEIS
CARTEL 1: BIOGRAFÍA.

EDUCACIÓN INFANTIL:

1. Colorea esta caricatura de Roberto Vidal Bolaño 

1ºCICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA:

1. Colorea , escribe e une con frechas:

      

           
TE_ _ VI _  IÓN                                                                                     TE_TR_
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2ºCICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA: 

1. Escribe o nome da cidade onde naceu Roberto Vidal Bolaño.

2. Le o seguinte texto sobre Roberto Vidal Bolaño e descubre as palabras.

Dramaturgo, director e actor. Promotor do teatro independente galego, en 1974 cofundou Teatro Antroido, co 
que representou moitas das súas propias obras, como Antroido na rúa I e II (1978). Membro do Grupo Abrente, 
foi un dos máis destacados renovadores do teatro galego contemporáneo.

3º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA:

1. Di se os seguintes datos da vida de Roberto Vidal Bolaño son verdadeiros ou falsos. Podes utilizar libros de 

consulta, internet, etc.

Naceu en Santiago de Compostela en  1950                                       

Foi director da revista “Industrias Pesqueras”                             

Foi fundador do Teatro Antroido.                                                              

Da súa obra dramática destacan Laudamuco señor de ningures                

Foi dobrador e actor de series de televisión, como “Matalobos”          

2. Atopa catro titulares de novas periodísticas relacionadas con Vidal Bolaño .
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CARTEL 2: COMEDIA “A BURLA DO GALO”

EDUCACIÓN INFANTIL

1. Cal destes animais aparece nunha importante obra de Roberto Vidal Bolaño?

2. Atopa as diferencias que hai entre estas aves.
3. Escenifica o animal que ti cres que aparece nesa obra e intenta que os teus compañeiros o adiviñen.

1º CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA

1. Na burla do galo, Don Juan viaxa a España para pedir axuda ao apóstol. A qué cidade galega cres ti que 
se desplaza entón? 
En qué provincia se atopa esta cidade?

2. Na obra “A Burla do galo” mestúrase o real co imaxinario, onde D. Juan (inspirado na narrativa de 
Alvaro Cunqueiro) tivo o castigo de convertirse en galo. Imaxina que te converten en galo, pensa como 
te sentirías e fai un debuxo ao respecto. De seguido, podedes escenificar a situación na aula.
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2º CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA

1. Sinala neste mapa mudo, a cidade á que D. Juan se desplazou para pedir axuda ao apóstol e escribe o seu 
nome.

2. Colorea a provincia na que se atopa esa cidade.
 

3. Fai un resumo coas ideas principais que se representan “Na burla do galo”.

3º CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA

1. Le con atención:

Case todo o teatro de Roberto Vidal Bolaño está íntimamente relacionado con Santiago de Compostela, a cidade 
que o viu nacer en 1950. 
Na “burla do galo” o portugués José Martíns interpreta a Don Juan inspirado na narrativa de Álvaro Cunqueiro. 
A idea tomada de Cunqueiro está no libro “Merlín y familia”. 
Don Juan é fiel ao mito que ten a súa orixe nos romances populares e despois houbo moitas versións. A burla do 
galo ten gusto pola teatralidade.
Don Juan é portugués e viaxa a España tendo lugar un xogo de relacións fronteirizas.

Responde as seguintes preguntas:
1. Na “burla do galo”, quen interpreta a Don Juan?
2. Na narrativa, en qué autor se inspiran?
3. En qué obra concreta se basan para tomar a idea que de seguido levarán á posta en escena?
4. Don Juan é fiel a un mito, onde ten a súa orixe ese mito?
5. A “burla do galo” ten gusto por un xénero. De qué xénero se trata?
6. Cal é a nacionalidade de D. Juan?
7. A onde viaxa D. Juan?
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CARTEL 3: TEATRO.

EDUCACIÓN INFANTIL:

1.- SOPA DE LETRAS: BUSCA AS LETRAS DO NOME DO ESCRITOR O QUE ESTÁ ADICADO ESTE 
ANO A FESTA DAS LETRAS GALEGAS - ROBERTO VIDAL BOLAÑO.

2.- QUE TIPO DE OBRAS FACÍA MIGUEL BOLAÑO? COLOCA AS LETRAS.

1º CICLO PRIMARIA

1.- BUSCA NA SOPA DE LETRAS AS SEGUINTES PALABRAS: TEATRO, BOLAÑO, COMEDIA, 
ACTOR, SANTIAGO

2º CICLO PRIMARIA
Le con atención o texto do cartel número 1.

Contesta as seguintes preguntas:
a) Onde naceu e onde morreu?
b) Que ano se lle adicou o Día das Letras Galegas?
c) Que grupo de teatro fundou?
d) Como se chamou a primeira compañía teatral galega?

3º CICLO DE PRIMARIA
Debuxa unha caricatura de Roberto Vidal Bolaño.
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CARTEL 4: LITERATURA E OBRA DRAMÁTICA.

EDUCACIÓN INFANTIL

Xa que estades a ensaiar unha obra de teatro de Roberto Vidal Bolaño...

1.Unha historia de teatro cóntana os personaxes directamente. Conta a parte que ti representas na obra que 
estades a ensaiar.

2.Debuxa unha escena da obra que che guste especialmente.

1º CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA

1. Despois de escoitar a cantidade de obras que escribiu Roberto Vidal Bolaño, debuxa un cartel 
anunciador para estas dúas obras:

                                      
“DOENTES A BURLA DO GALO”

2º CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA

1. A cal das obras de Roberto Vidal Bolaño pertence esta imaxe?

2. Aínda que a ilustración é cómica, a qué tipo de xénero pertence? Por que crees que escribiu esta obra?

3. Inventa e elabora un cartel para a obra que represente o gran drama que supuxo para os afectados.
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 3º CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA

1. Investiga a historia que se conta na obra de Roberto Vidal Bolaño “Doentes”

          
    2. FICHA HISTÓRICA: Hostal Reis Católicos

  

Cidade:
Ubicación:

Data de construción:
Autor do proxecto:
Arquictectura:

Usos:

CARTEL 5: EIDO AUDIOVISUAL

EDUCACIÓN INFANTIL

1. Un dos campos nos que traballou Roberto Vidal Bolaño foi o cine. Sabes cales destes obxectos se 
empregan nesta disciplina artística? (Non  valen obxectos de atrezzo).

2. Fai un debuxo- resumo da última película que viras.
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1º CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA

1. Roberto Vidal Bolaño escribiu guións para películas e series. Un guión é un texto no que se recolle o 
que acontece nun filme ou serie e o que din os personaxes. Escribe un pequeno guión dunha conversa 
entre unha formiga feliz  e un elefante tristón que se atopan no monte.

      2.  Suliña a resposta correcta:
     

- Roberto Vidal Bolaño traballou en:

cine             -                ensino             -                 doblaxe                -                     comercio

- Actuou na película galega:

O bosque animado     -     Sempre Xonxa          -        Alien   -        Pradolongo   -       Vilamor

- Non participou na serie:

Los Pazos de Ulloa -   Brigada Central  -    Mareas Vivas -    Bob Esponja   - O camiño de Santiago

2º CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA

1. Roberto Vidal Bolaño adicouse a facer dobraxes de películas, sabes o que significa iso?
Hai moitos países nos que non se doblan os filmes, o cal implica que o nivel de idiomas nestes lares é máis alto. 
Razoa o que pasaría se non se dobraran as películas estranxeiras no noso país. Cres que sería mellor ou peor?

2. Vidal Bolaño participou como actor  nunha serie chamada Mareas Vivas, probablemente a serie con máis 
éxito en Galicia e con máis proxección nacional. Busca información sobre a serie en internet  e responde ás 
seguintes preguntas:

- Entre que anos se emitiu?
- En que canal?
- Onde se rodaba?
- De que trataba?

3. Escribe un breve resumo da túa película preferida, non olvides explicar quen son os personaxes.

3º CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA

1. Roberto Vidal Bolaño traballou no audiovisual galego. Cres que é un eido no que existe unha gran 
proxección cara ao gran público? (valora os canais que emiten en galego, os filmes que hai no cine en 
galego...)

2. A dobraxe faise para poder entender as películas estranxeiras, aínda que tamén é un recurso que se 
emprega para o humor, cambiando diálogos de filmes por diálogos de carácter humorístico.En Youtube 
tes o final dunha película moi coñecida: Casablanca. Tes que facer dous guións diferentes para ese anaco 
do  filme:  un  de  temática  “seria”  e  outro  humorístico.  Despois  dobrarémolo.  O  resultado  vai  ser 
fantástico.

3. Busca na rede as longametraxes, curtametraxes e series nas que participou como actor Vidal Bolaño.
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CARTEL 6: VIDAL BOLAÑO COMO ESCRITOR. AS SÚAS OBRAS.

EDUCACIÓN INFANTIL
1. Esta é unha das obras de Roberto Vidal Bolaño, arrodea as vogais que vexas:

“Toupourroutou da lúa e do sol”.

1º CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA

• Arrodea de vermello os substantivos masculinos e de azul os femininos do seguinte texto de Roberto Vidal 
Bolaño:

“Non teño máis que a palabra, nin menos. Eu sempre gostei das historias que nos contaban os  

vellos, alá cando nas nosas lareiras facíase lume a diario. O lume ten vida i é meigo, i en referíndose a  

contos nada é o mesmo sen el.”(Toupourroutou da lúa e do sol)

2º CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA
• Une con frechas e obterás catro obras de Vidal Bolaño:

A burla de medianoite

 Días              da lúa e do sol

O circo do galo

Toupourroutou sen gloria

3º CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA

• Busca na sopa de letras cinco obras de Vidal Bolaño:
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CARTEL 7: NOVAS PERIODÍSTICAS.

EDUCACIÓN INFANTIL

1. Recorta as letras do nome do autor ao que se dedica o día das letras galegas deste ano, e pégaas na orde 
que lles corresponda. 

B R R O T E O I A L D V O L Ñ O A B

2. Atopa e rodea todas as vogais desta noticia.

3.  Colorea a foto de Roberto Vidal Bolaño. 

4. 4. Busca as diferencias entre estas máscaras teatrais. 
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1º CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA

1. Le o nome de todos os diarios que aparecen no cartel. Busca outros dous ou tres diarios da túa comarca 
que non aparezan aquí. 

2. Fai unha lista de todos os nomes propios que aparezan nas noticias do cartel. 

3. Busca nesta sopa de letras 4 palabras que aparecen no cartel. Poden estar en horizontal ou vertical, e 
escritas ao dereito ou ao revés. 

2º CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA

1. Imprime algúns dos titulares do cartel e recorta as palabras que precises para despois formar dúas frases 
con sentido. 

2. Tendo en conta a fotografía que aparece no cartel de Roberto Vidal, fai unha pequena descrición do 
autor. 

3. Escolle tres novas das que aparecen no cartel, e tradúceas ao galego. 

3º CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA

1. Imaxina que é un/unha periodista. Escolle un dos titulares que aparecen no cartel e redacta o corpo na 
noticia. 

2. Agora, prepara dez preguntas que lle farías a Roberto Vidal Bolaño, se ti foses o periodista da actividade 
anterior e vivises na época do autor. 

3. Entra nas páxinas dos periódicos que aparecen no cartel, e busca dúas novas relacionadas coa cultura en 
Galicia. Poden ser do mundo do teatro, do cinema, da literatura… Imprímeas, e facede un mural na aula. 
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CARTEL 8: INFLUENCIAS DE OTERO PEDRAIO E VALLE- INCLÁN.

EDUCACIÓN INFANTIL

1.  Xogo  para  iniciarse  na  expresión  corporal:  O  ESPELLO  -  o  mestre/a  conta  un  conto  que  irá  
representando con xestos e movementos que os alumnos deben imitar. 

2. Colorear as caricaturas  de Valle Inclán, Vidal Bolaño e Otero Pedraio e pegarlle unhas etiquetas cos 
nomes de cada un.  

1º CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA

1. Explicación da influencia de Otero Pedrayo, que defendeu a recuperación do popular, e Valle Inclán, 
polo seu teatro, en Vidal Bolaño. A continuación, a partir das caricaturas destes, a clase porá en común 
adxectivos relativos á aparencia destes dous homes e despois de forma individual cada un deberá facer 
unha descrición dalgún deles.

2. Colorear o debuxo do teatro  e situar as partes deste nel.

  Identifica na imaxe as partes do teatro. Pon no debuxo o número que lle corresponda a cada parte. 
1. ESCEARIO
2. PATIO DE BUTACAS 
3. PALCOS
4. CORTINA

3. O mestre/a fará de guía dicindo “Somos…” e engadirá unha característica (ananos, cans canguros, 
xigantes, anciáns, coches, avións...) que os alumnos deben representar libremente.

2º CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA

1. Sobre a plantilla dun esceario, despois de ler o fragmento de “Saxo tenor”, facer un debuxo de como 
imaxinas que se vería este texto posto en escena. 
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SAXO TENOR

O TÍO SAM: Non esqueza o que acordamos. Nome completo, alcume e retrato. O meu e o dela. Tome nota: 
Ramón Freire Taboada, alias: “O Tío Sam” e Hortensia Fontes López, alias “Rita Hayworth”. En primeira 
páxina e en letras ben grandes. ¡Vai saber ese o que é bo! (No medio da praza xa) Mire, aquí foi onde mataron 
ao rapaz vai para dous anos e onde onte veu morrer ela.
O HOME DA GABARDINA: ¿Por que di, veu morrer? Matárona, ¿non?
O TÍO SAM: Si, pero… eu enténdome. ¿Cómo é que me dixo que se chamaba?
O HOME DA GABARDINA: ¿Quen? ¿A tipa esa?
O TÍO SAM: Non, ela non, vostede.
O HOME DA GABARDINA: Non llo dixen.
O TÍO SAM: ¡Pois non o faga! Canto menos saibamos un do outro, mellor. E non era unha tipa, era unha 
señora. ¿Impórtalle que, así entre nós, lle chame Johnny?
O HOME DA GABARDINA: ¿Por que me habería importar?
 

- Xogo de expresión corporal: Un por un, cada alumno debe pensar nunha personaxe dunha película e 
representala. Os compañeiros deben adiviñar de que personaxe se trata. 

3º CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA

   1.Visualización dun fragmento da obra A burla do galo de Vidal Bolaño. ( Biblioteca Virtual Galega  )

   2.  Xogo de iniciación ao teatro:  En pequenos grupos,  pensar unhas personaxes e unha acción e 
representala diante da clase empregando a improvisación. 

  3.Ficha: Relación Vidal Bolaño – Otero Pedrayo e Valle Inclán.
  A influencia de Otero Pedrayo e Valle Inclán en Roberto Vidal Bolaño
Ramón Otero Pedrayo amosa o seu compromiso con Galicia na súa obra, emprega unha linguaxe de 

base popular, escribe igual que fala. Tenta prescindir daqueles termos que son común ao castelán, aínda que 
para iso teña que inventar palabras novas. O estilo de Otero é espontáneo e basease na improvisación. 

Ramón María  del  Valle  Inclán  rexeitou  a  novela  e  o  teatro tradicionais.  Esteticamente  seguiu dúas 
líneas: unha, poética e estilizada, e a outra é a do esperpento cunha visión amarga e distorsionada da realidade.

Roberto Vidal Bolaño, pola súa banda, viuse influído por estes dous autores. A defensa do popular e a 
crítica á modernidade que fai este autor está inspirada na obra de Otero Pedrayo. Do mesmo modo, vese tamén 
afectado polo teatro de Valle Inclán, moito máis vangardista. 

Actividades: 
1. Subliña no texto palabras que indiquen os estilos empregados por estes autores nas obras.
2. Investiga sobre aquelas palabras que descoñezas e explica coas túas palabras, como influíron Otero 

Pedrayo e Valle Inclán en Roberto Vidal Bolaño.
3. Busca información sobre Vidal Bolaño, Otero Pedrayo, Valle-Inclan. Que  teñen en común ? En que se 

diferencian?
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CARTEL 9: RÚA DE ROBERTO VIDAL BOLAÑO.

EDUCACIÓN INFANTIL

1. A Rúa de Roberto Vidal Bolaño atópase en dous concellos galegos, intenta averiguar cal son eses 
concellos completando coas vogais que faltan:

___ LE___R___S                 S___NT___ ___G___       D___       C___MP___ST___L__

       2. En qué provincia se atopan eses dous Concellos? Completa.

___     C___R___Ñ___

       3. Debuxa a túa rúa e di como se chama.

1º CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA

1. Observa as fotografías destes dous carteis e comentade na clase as diferenzas que atopedes:

            2. Colorea a pronvincia onde se atopa a Rúa de Roberto Vidal Bolaño.
3. Marca no mapa os dous Concellos onde se atopa a Rúa Roberto Vidal Bolaño.
4.

4. Fíxate no escudo dos dous Concellos onde se atopa a Rúa Roberto Vidal Bolaño e intenta debuxalos:
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2º CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA

1. Consulta en internet información sobre a Rúa Roberto Vidal Bolaño e descubre as rúas que levan o seu 
nome e a qué concellos están vencelladas esas rúas.

2. Subliña as respostas que consideres que sexan correctas.

- A Rúa Roberto Vidal Bolaño atópase na provincia de: A Coruña – Lugo – Ourense – Pontevedra.

- Cantas rúas co nome de Roberto Vidal Bolaño existen en Galicia?: Unha – Dúas – Tres

- En qué concello ou concellos atópase a Rúa de Roberto Vidal Bolaño? A Coruña – Santiago de 
Compostela – Oleiros – Carballo – Muxía – Ordes – Frades – Arzúa – Touro.

3º CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA

1. Emprega o “Google street” para localizar as dúas rúas de Roberto Vidal Bolaño.

2. Investiga se no teu pobo ou cidade existen rúas, prazas...adicados a escritores/as galegos e trae 
información ao respecto para debatir na aula.

3. Despois de informarte, falade na clase das diferenzas que existen entre rúas, prazas, paseos..

CARTEL 10: PREMIOS HONORÍFICOS.

EDUCACIÓN INFANTIL

1.Colorea e recorta un destes premios que gañou o homenaxeado 

2.Inventa e debuxa un premio que se lle podería entregar á profesora que está a dirixir a obra que estades a 
representar. 

1º CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA

As letras escápanse! Forma o nome dun premio recoñecido do teatro recibido polo autor:

 F R A L E I S E D T

Ordea o nome dun dos premios que recibíu Roberto Vidal Bolaño: _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _
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2º CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA

Roberto Vidal Bolaño obtivo moitos premios polas moitas obras que escribíu. Despois de ler o texto sobre o 
tema, rodea algúns dos premios recibidos na seguinte listaxe:

Premio Ondas,  Premio Rafael Dieste,  Premio Nobel de Literatura,  Premio Xacobeo,  Premio ao Balón de 
Ouro,  Premio á Cidade de Valladolid,  Premio María Casares.

-Ordea as letras e terás o nome da compañía de teatro que fundou Roberto Vidal Bolaño, e co que conseguíu 
representar tantas obras premiadas:

    RATETOODQIUA        -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

3º CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA

-Completa :

Roberto Vidal Bolaño fundou a Compañía de teatro  …....... …... …......... na cidade de …...............

.….....................  e representou obras como ….........................., …..............................  ou …............................

e tivo os seguintes premios : …..............., …..................., …........…......, …......…......... ou ….................... entre
outros.

-Investiga a importancia ou o alcance destes premios que recibiu o autor  indicando en que ano llo outorgaron,
e outras persoas que o recibiron  tamén.

Premio No ano... Tamén o recibiu...
P. Abrente

P. Cidade de Valladolid

P. María Casares
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