
Da barrca á aula



A Asociación Cultural Morreu o Demo 
oferta unha serie de actividades 
didácticas para centros de ensino de 
infantil, primaria e secundaria. As 
actividades contan con fondos da 
Deputación da Coruña e son gratuítas 
para os centros.

A proposta



Actividades 

� Obradoiros para alumnado sobre construción, manipulación e 
creación de textos para títeres. 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0VxWyBErW3Of4mTMN
VNQnyOgRk0F5PB_

Exposición “Onde foi Barriga Verde?” con 9 paneis para espazos 
comúns do centro. 

� Video-fórum para o profesorado. Se os centros o desexan, 
poderían incorporarse tamén as Anpas, familias… 

� Lotes de material bibliográfico e audiovisual 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0VxWyBErW3Of4mTMNVNQnyOgRk0F5PB_
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0VxWyBErW3Of4mTMNVNQnyOgRk0F5PB_


Obradoiros

� Para alumnado de Infantil, Primaria,  ESO e Bacharelato

� Duración aproximada de dúas horas (axustarase ás sesións do centro) 

� Máximo 25 persoas por sesión acompañadas do persoal docente

� AC Morreu o Demo proporcionará parte do material, aínda que convén 
que cada participante teña tesoiras, pegamento de barra e faga acopio 
do material de refugallo requerido para cada obradoiro.

� Poden celebrarse na propia aula do alumnado. 

� Poden vincularse a algunha temática concreta, se o centro o solicita. 
Ex: Títeres en igualdade 
https://www.youtube.com/watch?v=0j8TnnpZOhA&t=120s

https://www.youtube.com/watch?v=0j8TnnpZOhA&t=120s


� Video-fórum

� A Asociación Cultural Morreu o Demo aposta pola implicación do 
profesorado máis alá da celebración dos obradoiros, para o que se 
precisaría a súa formación na historia do títere tradicional e a súa 
importancia nas sociedades ás que pertence. 

� Proxección do documental MORREU O DEMO, ACABOUSE A PESETA 
e posterior debate

� Para profesorado e comunidade educativa adulta.

� Duración aproximada de dúas horas



Calendario

� As actividades levaranse a cabo antes de finalizar o ano  
2022

� AC Morreu o Demo concretará o calendario e horario de 
interese con cada centro. 

� Poden celebrarse varios obradoiros simultáneamente 
nun mesmo centro 



Ademais das actividades ofertadas, sería moi enriquecedor que os 
centros se implicasen no proxecto desenvolvendo pola súa conta 
propostas como:

� Elaborar e achegar documentación fotográfica e audiovisual das 
actividades realizadas

� Montar unha obra de títeres propia cos coñecementos adquiridos
� Asistir ou contratar montaxes de títeres
� Facer recollida sobre a memoria de feiras e festas na contorna dos 

centros
� Achegar comentarios e propostas



� Títere coñecido en todo o país, desenvolveu a súa actividade 
entre 1910 e 1965

� Fai parte da familia de títeres de cachaporra europea, de 500 
anos de antigüidade e con representantes recoñecidos como 
Guignol, Punch ou Pulchinella entre moitos outros

� Supuxo a principal manifestación escénica en galego 
durante o franquismo

� Constituíu unha forma de resistencia simbólica contra a 
ditadura a través do humor e a irreverencia

� Converteuse nunha icona e permanece na memoria de 
xeracións

Barriga Verde



� Esta asociación cultural naceu en 2013 para recuperar a 
memoria de Barriga Verde e o títere tradicional galego

� Desenvolve exposicións, actividades, audiovisuais, o festival 
Titiriberia e apoia novas montaxes a actualizar o personaxe

� Procura o recoñecemento de Barriga Verde como patrimonio 
inmaterial galego

http://barrigaverde.eu/
https://www.facebook.com/proxectoBarrigaVerde/
https://barrigaverde.eu/cms/barracaula/

http://barrigaverde.eu/
https://www.facebook.com/proxectoBarrigaVerde/
https://barrigaverde.eu/cms/barracaula/

