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TALLER DE ESCRITURA

Para os lectores que gozan 
coas historias realistas nas 
que predominan o humor 
e a lóxica infantil. 

María está enferma e non 
pode ir á escola, así que 
seus pais teñen que deixala 
con Gerda mentres traba-
llan. María está segura de 
que é unha bruxa e canda 
Bebbe, o seu novo veciño, 
non para de argallar tras-
nadas. As consecuencias 
non tardan en chegar. Os 
pais non entenden por que 
desaparecen cousas e re-
cean de Gerda, e esta non 
sae do seu asombro ante 
os costumes tan raros da-
quela familia.

Porque inclúe trazos que 
poden suscitar o recoñe-
cemento da vida cotiá dos 
lectores da idade á que se 
dirixe o libro e refl icte con 
humor os pensamentos e 
inquietudes dos cativos 
con respecto aos adultos 
que teñen máis próximos.

Na miña casa hai unha estraña!

Unha bruxa na casa Ulf Stark A vida cotiá dunha familia.
Conciliación familiar 
co traballo.
Os celos

Anímaos a que describan 
a súa familia, indicando 
por escrito cantos mem-
bros a compoñen, como 
son, a que se dedican, os 
seus horarios habituais, 
canto tempo adoitan pa-
sar xuntos, que momen-
tos comparten, con quen 
se levan mellor, etc. 

INDIVIDUAL

Pídelles aos teus alumnos que se fi xen en como ve María a Ger-
da cando a velliña chega á súa casa e pensa que se trata du-
nha bruxa, e que indiquen todo aquilo que lle pon medo á 
cativa. A seguir, que contrasten esa imaxe inicial co que Ma-
ría pensa ao fi nal sobre Gerda.

GRUPO

Tras a visión da familia de María e a imposibilidade de seus 
pais de conciliar o traballo co coidado dos fi llos, modera un 
coloquio sobre a vida cotiá das familias do teu alumnado. Pro-
cura abordar temas como a diferenza entre familias curtas e 
numerosas; a presenza de adultos no fogar que non sexan os 
pais; a súa relación con eles; a repartición de labores no fo-
gar de cada un dos proxenitores; a que se dedica o tempo de 
lecer en familia, etc.

GRUPO

Falade todos xuntos da personaxe de María e de como o autor 
plasma os seus sentimentos con respecto á atención que recibe. 
Traballa con eles sobre o signifi cado de fragmentos coma estes:

• Escóitaos falar en voz baixa. Seguro que falan dela, pois o peque-
no non ten dúbida, é un anxiño. En cambio, ela é unha protesto-
na e unha queixumeira.

• Agarda! Lévame contigo! Non me deixes soa!
• Coma sempre, incomodaranse con ela, rifaranlle e sentiranse de-

senganados por non podela crer. Pensarán que lles mentiu.
Localizade e comentade momentos que amosen como razoa, 

os seus esforzos por conseguir o que cre que debe facer, o 
seu comportamento curioso e rebelde, as súas opinións pro-
pias ou o seu desexo de poder xogar con alguén e saír á rúa. 
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