
COMPETENCIAS
RELACIÓN 
CON OUTRAS ÁREASTÍTULO TEMASAUTOR

PROPOSTA DE ACTIVIDADES

PARA QUEN 
É ESTE LIBRO

RESUMO 
DO ARGUMENTO

POR QUE 
LER ESTE LIBRO

TALLER DE ESCRITURA

Porque nel confl úen reali-
dade e fantasía para abor-
dar en clave simbólica a 
necesidade de preservar o 
medio natural e o univer-
so dos seres que poboan a 
nosa imaxinación. 

A seca provoca un terri-
ble incendio no Monte 
do Castro e Diana está 
moi preocupada pola súa 
fraga favorita, así que, en 
canto pode, vai compro-
bar os efectos do lume. O 
seu abraio é enorme cando 
descobre unha fada verde, 
a única que sobreviviu de 
entre todas as encargadas 
de protexer o lugar. Diana 
axuda a Goewín a se recu-
perar e ambas comparten 
moitos momentos felices 
ata que chega a despedida.

Para todo tipo de lectores, 
xa que a narración é áxil 
e doada de seguir e amo-
sa unha clara denuncia da 
destrución do medio natu-
ral por escuros intereses e 
a necesidade de alimentar 
con fantasía a imaxinación 
dos máis pequenos.

Gardar un segredo

A defensa 
da natureza.
A amizade.
Os seres máxicos

Agustín Fernández PazAs fadas verdes

Nº DE PÁXINAS: 80

Pídelles que inventen 
unha historia na que eles 
sexan os protagonistas e na 
que relaten o seu encon-
tro cun ser máxico, como 
lle aconteceu a Diana. De-
ben acompañar o seu rela-
to con debuxos e indicar 
se serían quen de gardar 
o segredo.

INDIVIDUAL

Para asegurar que seguen ben os diferentes momentos do re-
lato, pídelles que resuman o contido da historia dividíndoa 
en catro apartados: 
1. O incendio do Monte do Castro.
2. Diana vai á fraga e salva a fada Goewín.
3.  Dina e Goewín fanse amigas e comparten moitos momentos 

felices ata a súa despedida.
4. Un novo encontro moi especial para Diana.

GRUPO

Falemos do que sabemos dos seres máxicos: fadas, trasnos, nu-
beiros, mouras das fontes, etc. Lembremos os contos nos que 
aparecen, as características e atributos destes seres. Pídelles 
que pregunten na casa sobre algún conto ou lenda (se está 
asociada á zona na que viven moito mellor) na que apare-
zan estes e outros personaxes para traballar con eles na aula. 

CIENCIAS DA NATUREZA / EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Divide a clase en dous grupos. 
Un centrarase nas fragas e procurará fotografías e informa-

ción para aprender a identifi car as distintas árbores autóc-
tonas (castiñeiros, nogueiras, carballos, aciñeiras, bidueiros, aci-
vros, freixos...) e os animais que as poboan (anfi bios, mamíferos, 
aves, peixes...). O segundo grupo centrará a súa presentación 
nos incendios: as causas que os provocan, as repercusións, as 
maneiras de evitalos. 

Cos datos que atopen e tras a posta en común, elaboraredes 
unha presentación (un power point ou un mural) que se 
pode colgar no blog na escola e ao que lle engadiremos cou-
sas que podemos facer para coidar dos bosques e protexer as 
árbores e os animais. 

Ciencias da Natureza. 
Educación Artística

Ciencia e tecnoloxía. 
Conciencia 
e expresións culturais


