
DÍA DAS LETRAS GALEGAS 2022 NO IES ÁLVARO CUNQUEIRO
A semana do 16 ao 20 de maio celebramos as Letras Galegas no IES Álvaro Cunqueiro.

O alumnado de 1º e 2º de ESO ilustrou poemas que foron pendurados no enreixado exterior
do noso centro. Tratamos de levar ás rúas a poesía de Florencio Delgado Gurriarán. Contamos
coa colaboración do departamento de Plástica para mostrar visualmente o periplo vital do
autor valdeorrés, que, como outras figuras comprometidas co galeguismo, sufriu o exilio, no
seu caso a México.

Nestas fotos podedes ver algúns exemplos:



O luns 16 de maio no marco desta celebración fixemos tres actividades:  unha coreografía
sobre  o  tema  “Terra”  de  Tanxugueiras;  unha  charla  explicativa  sobre  os  instrumentos  da
música tradicional galega e un achegamento dramatizado á figura de Delgado Gurriarán e á
súa  poesía.  As  tres  actividades  desenvolvéronse  en  distintos  espazos  do  centro
simultaneamente: o pavillón, a aula de Música e a entrada do instituto. Participaron todos os
grupos de 1º, 2º e 3º de ESO e tamén dous grupos de 4º.

A participación foi activa pois os grupos non só presenciaban, por exemplo, a coreografía dos
grupos de 1º de ESO, senón que eran convidados a iniciarse nos pasos básicos da muiñeira,
formando tres grandes rodas que podedes ver na fotografía. 

Foron unha chea de pases nas que o alumnado de 1º de ESO demostrou o seu gran traballo de
preparación e dedicación en recreos e outros tempos libres. Velaquí están os bailadores:

A preparación foi un traballo conxunto da profesora de Educación Física, Graciela Mouriño, e
da profesora de Castelán, Noa García Garrido, a coreógrafa. Todos xuntos conseguiron facer
bailar a 18 grupos de xeito continuado.



Na aula de Música o profesor Xaime Estévez mostrou desde os instrumentos máis humildes,
unhas piñas ou as cunchas das vieiras, até os máis complexos e de longa tradición como a
zanfona ou a gaita. E lembrounos a importancia de coñecer e valorar o inmenso corpus da
música popular galega.

Tres alumnos de Patricia López ataviados como Delgado Gurriarán falaron en primeira persoa
da vida e obra do poeta homenaxeado este ano. Ademais recitaron algúns dos seus poemas e
convidaron a facelo ao público que asistía a esta actividade.



Estas non foron as  únicas  actividades coas  que o IES  Álvaro Cunqueiro celebrou as  Letras
Galegas. O mércores 18 de maio tres alumnas de 1º de bacharelato, Iria Ameijeiras, Claudia
Carvajal  e  Xiana  Rodríguez  visitaron  os  colexios  adscritos  Celso  Emilio  Ferreiro  e  Escultor
Acuña. Ali achegáronlle a figura e a obra de Florencio Delgado Gurriarán ao alumnado de 6º de
primaria a través dunha presentación e algunhas actividades lúdicas.



                


