
TÍTULO TEMAS COMPETENCIAS
RELACIÓN 
CON OUTRAS ÁREAS

POR QUE 
LER ESTE LIBRO 

RESUMO 
DO ARGUMENTO 

PARA QUEN 
É ESTE LIBRO 

TALLER DE ESCRITURA

PROPOSTA DE ACTIVIDADES

Para lectores cun nivel me-
dio de competencia. A na-
rración é ben doada de se-
guir grazas á complicidade 
e ao posible efecto de re-
coñecemento que provo-
ca o emprego da primei-
ra persoa. Ademais refl ic-
te todas as preocupacións 
do protagonista e invita a 
pensar na importancia de 
contar cunha boa saúde 
para afrontar a vida.

Tras a morte da nai, Zoel 
e seu pai levan unha vida 
desordenada e o resultado 
máis evidente é a súa gor-
dura. No hospital, onde 
está ingresado tras sufrir 
un accidente, descóbrenlle 
colesterol e hipertensión. 
O tío Amancio regálalle 
un libro e mentres o le, 
Zoel escribe as súas me-
morias e pouco a pouco 
comprende o que acontece 
na súa casa e o importan-
te que é alimentarse ben. 

Porque pon de relevo cu-
nha historia entretida 
que estar obeso, máis alá 
de razóns estéticas, supón 
un risco para a saúde, así 
como o difícil que é supe-
rar a morte dun ser queri-
do, a importancia da von-
tade para conseguir os no-
sos obxectivos e como a 
lectura e a escritura nos 
axudan a coñecernos. 

Querer e quererse

AUTORA

Gordiño recheo Fina Casalderrey A importancia 
da alimentación saudable.
A lectura e a escrita 
e a revisión da propia vida.
A relación entre pais e fi llos

Anímaos a escribir coa 
idea de que os acontece-
mentos cotiáns, coma no 
caso de Zoel, poden con-
verterse nun relato lite-
rario se se lles dá unha es-
trutura, se organiza o que 
queremos contar e se coi-
da a linguaxe  Invítaos a 
escribir unhas memorias 
a partir de fotografías que 
atopen na casa ou un dia-
rio ao longo dunha sema-
na. Indícalles que poden 
contar tanto feitos reais 
coma imaxinados. 

INDIVIDUAL

Cadaquén escribirá as diferenzas na vida de Zoel antes e despois 
da morte da nai. Cando rematen, recolle no encerado aquelas 
que captasen por apareceren no libro e as máis imaxinativas, 
froito da súa interpretación persoal da historia.

GRUPO

Divide a clase en catro grupos. Cada grupo reconstruirá uni-
camente o fío argumental da historia que lle toque, prescin-
dido de todo o demais, e encargarase de ilustrala:

1. Zoel no hospital.
2. Zoel no campamento.
3. As lembranzas que ten Zoel sobre a súa nai e as cousas que fi -

xeron xuntos.
4. A historia de Andrea Macarrón Groso.

GRUPO

Organiza a clase en tres equipos: 
• O primeiro, tendo en conta a pirámide da alimentación, ela-

borará un menú completo para sete días, seguindo as reco-
mendacións para unha dieta saudable. 

• Outro equipo recompilará datos sobre os trastornos de ali-
mentación.

• O terceiro fará o mesmo con enfermidades como o coleste-
rol, a tensión, a síndrome de Picwik e os riscos que supoñen. 

Cada equipo exporá o seu traballo e entre todos elaborarán un 
mural ou carteis informativos con slogans sobre a importan-
cia de comer san e facer exercicio. Os menús estarán a dis-
posición do comedor escolar e das familias e tamén poden 
difundirse no blog do centro.

EDUCACIÓN FÍSICA

Organizade no centro unha competición de actividades de-
portivas.

Nº DE PÁXINAS: 112

Aprender a aprender.
Sentido de iniciativa 
e espírito 
emprendedor

Educación Física


