
TÍTULO TEMAS COMPETENCIAS
RELACIÓN 
CON OUTRAS ÁREAS

POR QUE 
LER ESTE LIBRO

RESUMO 
DO ARGUMENTO

PARA QUEN 
É ESTE LIBRO

PROPOSTA DE ACTIVIDADES

TALLER DE ESCRITURA

Para todo tipo de lecto-
res porque, malia ser unha 
historia bastante extensa, 
o seu curioso argumento 
mergúllanos no mundo 
mariño desde un orixinal 
punto de vista. 

Cento Un relátanos con 
todo detalle a súa vida des-
de o seu nacemento nun 
viveiro da costa de Vigo, o 
adestramento que recibiu 
de seu pai e do caranguexo 
Respostas para aprender a 
sobrevivir no duro medio 
mariño e a súa aventura no 
mundo do Alén a carón 
dos humanos. Ao longo 
do seu percorrido coñece 
o amor e a dor e aprende 
a importancia do valor e 
da intelixencia para se su-
perar a un mesmo.

Porque ofrece a interesan-
te perspectiva en primeira 
persoa dun centolo de mar 
que vai debullando a súa 
vida, as súas peripecias e 
a súa loita constante pola 
supervivencia. 

A aventura da vida

AUTOR

Alén das estrelamares Xoán Xosé 
Lago Pereira

O medio mariño.
A loita pola 
supervivencia.
A maduración persoal

Invítaos a redactar un tex-
to (poder ser unha carta ou 
unha postal) na que Cento 
Un lles relate aos seus ami-
gos do mar algunha das ex-
periencias e aventuras que 
está a vivir no Alén. 

INDIVIDUAL

Para comprobar que seguiron esta longa historia, pídelles 
que seleccionen os acontecementos principais a partir des-
tes epígrafes:

1. Nacemento, formación e aprendizaxes.
2. A experiencia da vida no Alén.
3. A volta ao mar.

PARELLAS

Proponlles que busquen as páxinas nas que Cento Un fala das 
Illas Cíes. A seguir, deberán buscar imaxes dos topónimos 
que se citan (Illa de Faro e Monteagudo, Praia de Rodas, Pei-
rao do Carracido...) en internet, nunha ofi cina de turismo ou 
en Turgalicia. A actividade pode completarse, se for posible, 
cunha visita guiada ás Illas Cíes, ou coa virtual que se ofre-
ce en http://www.e-sm.net/parque_nacional.

GRUPO

Dialogade sobre as leis do mundo natural, a cadea de alimen-
tación e o papel dos seres humanos na preservación do me-
dio. Valorade as afi rmacións de Cento Un neste sentido, por 
exemplo: O home é o máis terrible de todos os depredadores.

CIENCIAS DA NATUREZA

Coordina e deseña un proxecto de traballo sobre bioloxía mariña. 
• Divide a clase en equipos. Cada un levará o nome dunha es-

pecie (Peixes, Crustáceos, etc.). 
• Cada equipo recompilará os animais da súa especie que apa-

recen no libro e realizará unha fi cha para cada un na que se 
inclúa: fotografía, nome científi co, características, alimenta-
ción e outros datos que consideren de interese. 

• Os resultados reuniranse nunha presentación conxunta.

Nº DE PÁXINAS: 176

Comunicación 
lingüística.
Dixital

Ciencias da Natureza


