
TÍTULO TEMAS COMPETENCIASAUTORA

PROPOSTA DE ACTIVIDADES

TALLER DE ESCRITURA

RESUMO 
DO ARGUMENTO

POR QUE 
LER ESTE LIBRO

PARA QUEN 
É ESTE LIBRO

Para lectores con capaci-
dade para re� exionar so-
bre a crueldade e o acoso a 
través dunha historia que 
exempli� ca con clarida-
de este tipo de compor-
tamentos.

Sophie lembra o aconte-
cido nas súas dúas esta-
días, ben distintas, na casa 
da tía Cora e de seus cur-
máns Grégoire e Violaine. 
A primeira vez foi cómpli-
ce das humillacións ás que 
sometían a Félix, un neno 
de acollida; mentres que 
na segunda foi ela a que 
se converteu no branco 
das crueldades. Daquela, 
Sophie tirou a venda dos 
ollos e aprendeu unha lec-
ción de madureza.

Porque permite achegarse 
a lecturas nas que nada é o 
que parece e facilita a re-
� exión sobre a importan-
cia das experiencias que 
vivimos cando nenos. 

Hai experiencias 
que nunca se esquecen

As desgrazas 
de Sophie

Valérie Dayre O acoso 
e a discriminación.
Os confl itos 
familiares.
A maduración persoal

Pídelles que escriban un 
texto no que dean respos-
ta á pregunta «Podes con-
tarme algo que te fixese 
medrar?». Pode consistir 
nunha lembranza, a morte 
dalgún ser querido, unha 
anécdota ou unha expe-
riencia persoal que provo-
case a re� exión, un cam-
bio de opinión, de actitude 
ou de comportamento, etc. 

INDIVIDUAL

Tras a lectura atenta do prólogo e do epílogo, pídelles que res-
pondan estas cuestións: 

• Quen fala? Onde transcorre a conversa entre nai e fi llo? Cal 
é a relación que manteñen Rosemonde e Cora? 

• Como permanece viva en Sophie a lembranza de Félix? Que 
consecuencias tivo para ela aquela experiencia?

PARELLAS

Propón a redacción, por parellas, dunhas conclusións centra-
das nestes aspectos:

PRIMEIRA PARTE: A relación de Sophie con súa nai e os va-
lores que esta tenta inculcarlle. As súas sensacións ao formar 
parte dunha familia numerosa. As razóns da súa fascinación 
pola vida de Cora e por seus curmáns. A súa actitude ante Fé-
lix. A actitude de Rosemonde e o seu enfrontamento con Cora.

SEGUNDA PARTE: O cambio de opinión de Sophie. O seu 
medo a falar abertamente con Rosemonde. A súa valoración 
sobre o que lle ocorreu a Félix. O motivo do seu desacougo ao 
pensar que houbo outros rapaces antes e haberá máis despois.

GRUPO

Organiza un debate arredor da de� nición de acoso. Sabemos 
recoñecelo? Limítase ás agresións físicas? É acoso o illamen-
to, a difusión de rumores infundados, maliciosos ou racis-
tas, poñer alcumes, facer bromas pesadas, burlarse de defec-
tos físicos? A quen podemos contarllo? Que podemos facer 
se sabemos dalgún caso?

GRUPO

Elaborade un mural que inclúa como denunciar e unha escol-
ma de noticias de acoso. 

Nº DE PÁXINAS: 128

Sentido de iniciativa 
e espírito 
emprendedor. 
Sociais e cívicas


