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POR QUE 
LER ESTE LIBRO 

RESUMO 
DO ARGUMENTO 

PARA QUEN 
É ESTE LIBRO 

PROPOSTA DE ACTIVIDADES

TALLER DE ESCRITURA

Para todo tipo de lectores, 
xa que aborda a temática 
dun xeito moi sinxelo, evi-
tando o dramatismo fácil 
e ofrecendo unha ollada 
respectuosa sobre unha 
realidade social invisible 
ou rodeada de tópicos e 
prexuízos.

Na porta do supermercado 
que está en fronte da casa 
de Raquel sempre hai un 
home que pide esmola e 
que non recibe dos que 
pasan nin unha soa ollada. 
Raquel está segura de que 
é invisible e só ela é quen 
de velo. Ambos faranse 
amigos e o home acepta-
rá a fantasía que construíu 
a nena sobre el: a� rma cha-
marse Skywalker e ser un 
investigador doutro plane-
ta cunha misión especial 
na Terra.

Porque é unha historia 
sinxela e doada de ler sobre 
a desigualdade, o drama 
que supón a emigración 
e a pobreza extrema, cun 
de senvolvemento nada 
previsible e ao alcance da 
comprensión de calquera 
tipo de lector.

Os invisibles

O meu nome 
é Skywalker

Agustín Fernández Paz A inmigración.
A solidariedade

Como fan Raquel e seu pai 
desde a � estra da súa casa, 
propón xogar a inventar 
pensamentos. Leva á cla-
se tres fotografías (nelas 
pode aparecer alguén im-
portante, alguén pedindo 
na rúa ou, simplemente, 
alguén paseando por un 
parque) e pídelles que es-
criban os pensamentos ou 
as preocupacións desa per-
soa. Deben facelo empre-
gando a primeira persoa, 
coma se eles fosen os que 
aparecen nas fotos. 

INDIVIDUAL

Para comprobar que os lectores foron quen de reunir as pistas 
espalladas polo relato e diferenciar ben entre o que perten-
ce á realidade e a explicación produto da fantasía de Raquel, 
pídelles que fagan dous resumos da historia: un coma se fo-
sen Raquel e outro coma se fosen Skywalker.

GRUPO

Comentade todos xuntos a actitude de Skywalker a partir dal-
gunhas preguntas:

• Como é a súa primeira reacción cando Raquel se achega a el?
• E despois?
• Por que afi rma en certo momento (e en serio) que «el é in-

visible»?
• Por que lle «mente» acerca da súa orixe?
• Por que di que el dorme na Lúa?
• Onde vai realmente cando di que volve ao seu planeta?

GRUPO

Proponlle ao alumnado que se informe sobre a maneira de par-
ticipar na sociedade axudando os demais. Son útiles páxinas 
web como http://www.e-sm.net/ONGD, onde se ofrece infor-
mación sobre ONG que traballan en diferentes campos, ou 
http://www.e-sm.net/voluntariado, onde se ofrece a posibi-
lidade de participar en actividades de voluntariado.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Anima o teu alumnado a que re� icta nunha colaxe o que se 
observa a través da súa � estra. Para isto terán que pasar va-
rios días observando con detalle e sacando conclusións so-
bre o que cambia e o que se repite. Ao rematar, organizade 
unha exposición na clase.
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