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CON OUTRAS ÁREASTÍTULO TEMASAUTOR

POR QUE 
LER ESTE LIBRO

PARA QUEN 
É ESTE LIBRO

RESUMO 
DO ARGUMENTO

TALLER DE ESCRITURA

PROPOSTA DE ACTIVIDADES

Para lectores medios. A 
brevidade dos capítulos 
fai que a historia se poida 
seguir con sinxeleza malia 
a cantidade de texto. 

Pedro ten desde cativo o 
poder de fabricar as nubes 
do ceo coas súas bágoas e 
co seu cuspe. A súa curio-
sidade lévao a viaxar pola 
súa contorna e a coñecer 
outros nenos e nenas «nu-
beiros» coma el. Farto de 
escoitar na casa que sem-
pre está nas nubes, deci-
de subir ao ceo, onde ato-
pa moita outra xente que 
ten o costume de «andar 
sempre nas nubes».

Porque propón unha his-
toria cargada de maxia e 
fantasía á que resulta doa-
do engancharse e que fa-
vorece o coñecemento de 
diferentes fenómenos na-
turais grazas ao seu curio-
so e divertido personaxe e 
aos seus amigos.

Mirando as nubes

O poder da fantasía 
e da imaxinación.
A natureza

Xosé María ÁlvarezPedro e as nubes

Proponlles aos teus alum-
nos que elaboren a predi-
ción metereolóxica, ten-
do en conta se é verán ou 
se é inverno, integrando 
vocabulario que aprende-
ron nesta lectura (seca, nu-
bes, sarabia, chuvisca, orba-
llo, nubarróns, lóstregos, tre-
boada, nebe, auganeve, sol...).

INDIVIDUAL

Pídelles aos teus alumnos que elaboren unha nube coa forma 
e a cor que máis lles guste, utilizando materiais como algo-
dón, escuma de afeitar, xeado de nata, la, plastilina, algodón 
de azucre, etc. Ao rematar poden servir para adornar a aula.

GRUPO

Repasa con teus alumnos todo o que acontece na historia e in-
vítaos a representar estas escenas cos seus correspondentes 
diálogos e accións: 

• Pedro sobe ao faiado para poñer nubes de diferentes formas 
e cores, segundo o que comese.

• Pedro é un bebé e comeza a inventar as nubes coas súas bágoas.
• Pedro medra e comprende o seu poder.
• Perdro coñece a Anastasia, a Roque, a Ermelinda, a Leandro o 

Ceboleiro, a Severino e a Matilde. Todos se presentan e xun-
tos celebran o trece aniversario de Pedro.

• Pedro viaxa ás nubes e Belarmino ensínalle o que fan alí Bea-
triz, Lino López, Xavier Bandeiras e Campio. 

• Belarmino cóntalle o que facía con seu tío Ovidio.
• Pedro vai coñecer a nube de tutti frutti e fala con Ambrosina.
• Pedro volve á casa coa súa familia, que está a cear na cociña.

CIENCIAS DA NATUREZA / EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Organiza unha exposición arredor das nubes na clase ou no 
centro:

Primeiro, en grupos, buscarán información sobre os diferen-
tes tipos de nubes: altas (cirros, ronseis de avión...), medias 
(cúmulos, nimbos...), baixas (estratos...), etc. 

Despois elaborarán unha presentación en power point ou un 
mural con fotos e as súas principais características.

Nº DE PÁXINAS: 80

Ciencias da Natureza.
Educación Artística

Ciencia e tecnoloxía. 
Conciencia 
e expresións culturais


