
     

 



   

      Antón 

IDEAS PRINCIPAIS: 

(Tres eixes de interese: eu, mundo, linguaxe) 

IDENTIDADE E AUTONOMÍA PERSOAL 

–Nacemento 

–Identidade: cara 

–Parecidos e progresiva diferenciación 

–Nome 

–Mans e pés 

MEDIO FÍSICO E SOCIAL 

–Bosque 

–Outono 

–Familia 

–Adopcións 

–Amigos 

–Números 



–As comidas preferidas e outros gustos 

–Hospitais 

–Gnomos 

–Espazo próximo: Faxilde 

–Espazo afastado: a Lúa de Auga 

–Ponte de comunicación: o tobogán 

–Tempo: pasado (cando nacín) e presente 

 

LINGUAXE 

–Impotencia dos bebés para comunicárense 

–Utilización da risa e do choro 

–Utilidade da comunicación verbal e non verbal 

–Tipos de texto: argumentación (as boas razóns) 

–O diálogo (normas) 

–Animación á lectura (contos sobre seres diminutos) 

NECESIDADES BÁSICAS: 

–Fisiolóxicas 

–De seguridade 

–De afecto 

–De valoración 

–De autorrealización 

ALFABETIZACIÓN EMOCIONAL 

–A sorpresa 

–O medo 

–A alegría 

HABILIDADES EMOCIONAIS 

–Autoimaxe, autoconcepto, autoestima 

–Toma de decisións 

–Autorregulación 

–Motivación 

HABILIDADES SOCIAIS 

–Empatía 



–Conduta asertiva 

–Resolución de conflitos 

HABILIDADES COGNITIVAS 

–Atención 

–Percepción 

–Memoria 

–Investigación 

–Conceptualización 

–Razoamento 

–Tradución 

LÓXICA 

–Boas razóns 

–Criterios 

ÉTICA 

–Coidar 

–Ser bos(os gnomos) 

ESTÉTICA 

–Lectura de imaxes 

–Actividades plásticas, musicais, literarias… 

EIXES TRANSVERSAIS 

–Educación Moral (necesidade das normas) 

–Educación para a Saúde (os alimentos sans) 

–Educación Ambiental (o bosque dos gnomos e os coidados que estes lle prodigan á natureza) 

–Educación para a Paz (resolución pacífica de conflitos) 

 

AVALIACIÓN 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESENVOLVEMENTO 

EU: IDENTIDADE E AUTONOMÍA PERSOAL 

Nacemento 

Plan de diálogo: 

–Antón será un neno? Como o sabes? 

–Di que naceu nunha Lúa Máxica. Onde adoitan nacer os nenos? 

–Lembrades cando estabades na barriga de mamá? 

–Como imaxinades que podería ser estar alí? 

–Que é nacer? 

Actividades: 

–Que cada alumno e alumna pida na súa casa unha foto de cando eran bebés para facer un álbum de aula 

con todas elas e os seus nomes. 

–Ler libros sobre bebés, sobre o nacemento e aproveitar, se hai algún neonato entre as familias do 

alumnado, para invitar a nai e que nos fale da súa experiencia, dos coidados que o/a neno/a precisa, 

respondendo a todas as preguntas que formulen espontaneamente os nenos e as nenas. 

–Poñer exemplos de cousas que eles poden facer e os bebés aínda non poden. 

–Colocar 5 ou 6 obxectos de bebé sobre unha mesa (un axóuxere, un cueiro, un babeiro, un chupete, un 

calzado de punto para bebés, un mordedor). Amósanse, logo cóbrense cunha mantiña de bebé e retírase un 

elemento de cada vez. As nenas e os nenos teñen que adiviñar o que falta. 

Adopcións 

Plan de discusión: 



–Sabedes o que significa adoptar, facer unha adopción? 

–Podemos elixir os papás que queiramos? 

–Podemos ir a unha tenda e pedir un papá e unha mamá? 

Actividades: 

–Simular que un amigo ou unha amiga é o noso bebé adoptado. Coidámolo (lavámolo, peiteámolo, 

dámoslle a súa comidiña, aloumiñámolo, consolámolo…). 

Identidade 

Plan de diálogo: 

–Antón di que ten cara de Antón. Como credes que será a súa cara? 

–Coñecedes moitas caras iguais? Cales? 

–Gustaríavos un mundo no que todas as persoas tivésemos as caras iguais? Por que? 

–Que é o que máis vos gusta da vosa cara? Por que? 

–Para que unha cara sexa bonita… ten que ter todas as partes bonitas? 

–Por que di Antón que estivo alí ata que xa non podían confundilo con outros animaliños? 

–Parecémonos a outros animaliños cando empezamos a medrar? (Amosaremos fotos de embrións de 

diferentes especies para que observen os parecidos e a progresiva diferenciación). 

Nomes 

–Parecémonos as persoas aos nosos nomes? 

–Gústavos o voso nome ou prefeririades cambialo? No caso de cambialo. por cal o cambiariades? 

Actividades: 

–Debuxamos a cara de Antón. 

–Logo contrastaremos os nosos debuxos coa verdadeira imaxe de Antón que aparece no póster ou na 

portada do conto: describirémolo entre todos. 

–Analizamos as letras do nome de Antón: a primeira e a última. 

–Se é un nome curto ou longo. 

–Cantas letras ten. 

–Buscamos nomes de compañeiros que empecen por a. 

–Buscamos outras palabras que empecen por a. 

–Buscamos palabras que acaben en -ón para facer rimas co nome de Antón que pasarán a formar parte do 

Libro de Aula coas rimas dos nomes dos nenos e nenas da clase. 

–Pedirémoslles que pescuden o porqué do seu propio nome preguntándolle á familia e posteriormente 

faremos un gráfico clasificando os nomes polos criterios de elección (porque pertencía a outro membro da 



familia, porque o seu significado suxire algo fermoso, porque o oíron na televisión e lles gustou, porque é 

propio desta comunidade autónoma, porque se chama así alguén a quen se admira…). 

 

MUNDO: MEDIO FÍSICO E SOCIAL 

As estacións do ano 

Dado que pretendemos abranguer cos cinco personaxes a programación dun curso completo, pensamos 

identificalos coas estacións do seguinte xeito: 

–Antón co final do verán e comezo do outono, porque con el comezariamos curso e programa (ademais 

podemos explorar a transición do bosque nestas estacións). 

–Óscar co final do outono e o comezo do inverno porque nos gustaría rematar con el nas vacacións do 

Nadal, facendo o agasallo do amigo invisible. 

–Salvatore co inverno porque nas vacacións do Nadal estivo cos seus pais e ten moito que contarnos. 

–Lara co principio da primavera porque é a máis romántica. 

–María co final da primavera e co comezo do verán porque identifica o sol coa fogueira de San Xoán e 

gustaríanos facer coincidir o remate do curso co remate dos cinco contos, celebrando as tradicións do San 

Xoán. 

O outono, o bosque e os gnomos 

Entraremos no outono a medida que nos vaiamos impregnando da maxia do bosque de Faxilde. 

Coñeceremos os bidueiros, esas esveltas árbores de cortiza branco-prateada, que prefiren os gnomos para 

edificaren a súa casa. Din que nos países nórdicos os berces dos nenos ricos se facían con madeira de 

bidueiro para sentir a proximidade benéfica dos gnomos e que os pobres –como non podían pagar unha 

madeira tan cara– se limitaban a adornar a súa cunhas poliñas). 

–Exploraremos os conceptos previos que teñen os alumnos sobre o outono e a partir de aí, preguntaremos 

que nos gustaría aprender e de que medios nos poderiamos servir para facelo. 

Este pequeno proxecto de investigación podería funcionar como tronco do que saísen varias ramas: 

 Condicións climáticas: temperatura, precipitacións… 

 O bosque: árbores, froitos, animais… 

 

Os gnomos: 

A partir da lectura de imaxe sobre o póster de Antón e despois de recibir a cesta coa que os agasallou a 

eles/as o Gnomo de Faxilde, aproveitaremos o interese suscitado para que pescuden, co auxilio de todas as 

fontes posibles, todo o que poidan sobre estes personaxes. 



Trataremos sempre de involucrar as familias nestes proxectos de investigación invitándoas a que nos 

acheguen os seus coñecementos, libros, documentais, películas, fotografías, obxectos… 

Arredor do proxecto de investigación gravitarían: 

 Plans de diálogo específicos para cada subtema. 

 Exercicios para reforzar as habilidades cognitivas. 

 Actividades de afinación perceptiva (cos froitos propios da estación. Neste caso: castañas, noces, 

mazás, uvas…). 

 Visita a algún bosque próximo. 

 Ambientación da aula (un bidueiro coa casiña do gnomo). 

 Celebración do magosto, da vendima, da sidra… 

 Ao final poñeremos en común todo o que aprendemos e avaliaremos contido e proceso. 

A familia 

(Papás, mamás, irmáns/ás, avoas/avós, padriños/madriñas...). 

Plan de diálogo: 

–Antón ten un papá, unha mamá, tres avoas, un padriño, dúas madriñas, un gnomo e un mellor amigo: 

Óscar. E vós? 

–Quen forma parte da vosa familia? 

–Pódense ter tres avoas? E dúas madriñas? 

–Son os amigos parte da familia? 

–E as mascotas que temos na casa? 

–Daquela, que é unha familia? 

–Falemos de irmáns e irmás. Que nos gusta facer con eles? 

–Ás veces enfadámonos. Por que? 

–Que poderiamos facer para evitarmos algúns deses problemas? 

–Sabemos o que é compartir? Poñamos exemplos. 

–Sabemos o que é facer quendas? Poñamos exemplos. 

Actividades: 

 Escribir unha lista co número de irmáns de cada un. 

 Que cada neno/a traia unha foto da súa familia e que lles explique a todos os seus compañeiros quen 

é cada un dos seus membros e algunha das súas calidades máis sobresaíntes. 

 Deseguido, faremos un álbum con todas as fotos como recordatorio da familia extensa en que nos 

convertemos desde que compartimos espazo e tempo. 



 Propoñerlles aos pais que nos visiten cando sexa o aniversario do/a seu/súa fillo/a.  

 Os/as nenos/as faranlles unha pequena entrevista e ademais pediranlles que nos conten un conto, 

que nos relaten unha anécdota de cando o seu fillo era máis pequeno ou que nos ensinen unha 

canción. 

 No caso de ter dificultade para acudiren ao centro por razóns de traballo, poderían ser substituídos 

por algún dos/as avós/as. Remataremos a actividade cantando e bailando unha canción relacionada 

coa amizade. 

 

 

Os amigos 

Plan de diálogo: 

–Antón di que ten unha chea de amigos: mil amigos. Son moitos ou poucos? Caberían na aula mil amigos? 

–É un pouco esaxerado? Sabedes o que significa esaxerar? 

–Cantos amigos tedes vós? 

–Tedes un amigo que é o voso mellor amigo? Por que pensades que é o voso mellor amigo? 

Actividades: 

–Debuxa ao teu mellor amigo, despois ensínalle o teu debuxo ao resto da clase e explícanos o que quixeches 

representar. 

–Se é alguén que está na aula, intentaremos adiviñar quen é. 

Números, amigos, mans e pés: 

 Achegar coñecementos previos sobre como se escribe o número 1000. 

 Escribímolo, vemos cantos números ten, se é un número curto ou longo. 

 Sabedes contar ata 1000 cos dedos? Antón non sabe. intentámolo? 

 Observamos as nosas mans e as dos nosos compañeiros. 

 Comparamos os tamaños poñendo unhas sobre outras. 

 Xogamos a facer formas e sombras cos dedos das mans. 

 Debuxamos caras nos dedos e improvisamos un pequeno diálogo. 

 Tamén poderiamos elaborar marionetas de dedo utilizando os dedos de luvas de goma adornados 

con teas, cintas, las, etc. 

 Descalzos, observamos as dedas dos nosos pés. Logo observamos as dos compañeiros.  

 Cunha música alegre de fondo, xogamos a darnos biquiños cos pés, bailamos chocando os nosos 

pés descalzos, facémonos cóxegas e intentamos coller pequenos obxectos coas dedas dos pés. 



 Con pintura de dedos facemos un mural deixando as pegadas das nosas mans unidas simulando 

ser 1000 amigos. 

 Plasmamos o pé, deixando a súa pegada impregnada de tempera. Unha vez seca, disfrazamos a 

nosa pegada poñéndolle cara, pelo, un lazo... 

 Cantamos a canción dos dedos: 

–Meu Polgar, meu Polgar, 

onde estás? Onde estás? 

–Aquí estou, aquí estou. 

–Gusto en saudarte, 

–Gusto en saudarte, 

–Xa me vou, xa me vou. 

(Así con todos os dedos de cada man, que van saíndo, saúdan e vanse, ao compás da música de Frère 

Jacques) 

As comidas favoritas e outros gustos 

Plan de diálogo: 

Antón ten un gnomo que lle fai as comidas que máis lle gustan: 

–Cales son? 

–Cales vos gustan máis a vós? Por que? 

–Cales son as que vos gustan menos? Por que? 

–Que significa que algo nos gusta? 

–Que é preferir? 

Tamén hai outras moitas cousas que nos gustan que non son para comer, por exemplo a Antón o que máis 

lle gusta é vivir en Faxilde, no bosque dos gnomos, na súa casa, cos seus pais. 

–Que é o que mais vos gusta no mundo, que non sexa para comer? (Trataremos de facer desta unha 

actividade específica de escoita activa manifestando que todos deben lembrar que é aquilo que os seus 

compañeiros e compañeiras prefiren. Poden comezar a súa intervención parafraseando o que acaba de dicir 

o compañeiro anterior). 

Actividades: 

Creamos un recuncho na aula: o restaurante. 

Neste recuncho desenvolverán xogos simbólicos representando diferentes roles ante os seus compañeiros, 

que avaliarán se o desempeño foi correcto ou se poden mellorar a execución. 



 Cando xa dominan a representación básica, pódense introducir variantes con pequenos conflitos para 

ver como improvisan a resposta axeitada. 

 Elaboramos unha carta de menús co nome das súas comidas favoritas. 

 Inventamos unha receita con alimentos que habitualmente nos gusta comer. 

 Facemos un debuxo coas cousas que máis nos gustan do mundo e que non se poden comer. 

Recortámolas e pegámolas nunha gran bóla do Mundo mural para que quede, durante un tempo, como 

recordatorio das nosas preferencias. 

 

 

 

Hospitais, médicos, enfermeiras 

Plan de diálogo: 

Cando Antón chegou á Terra, como ninguén estaba avisado, tivo que quedar soíño no hospital e sentíase 

moi triste… 

–Estivestes algunha vez nun hospital? Por que razón? 

–A que adoitan ir as persoas aos hospitais? 

–Que persoas traballan alí? 

–En que consiste o seu traballo? 

–É importante? 

–Por que? 

–Que é enfermidade? 

–Que enfermidades coñeces? 

–Por que razóns enferman algunhas persoas? 

–E iso da saúde. Que quere dicir? 

–Que poderiamos facer para estar sans? 

Actividades: 

Creamos outro recuncho na aula: a enfermaría. 

(Tal e como fixeramos co Restaurante, aproveitaremos este novo escenario para representar situacións 

típicas na relación paciente, enfermeiro, médica…serán escenificadas ante un público que contribuirá á 

mellora da representación coas súas achegas). 



Sería necesario facer previamente lecturas de imaxes, tanto de láminas coma de fotografías, onde aparezan 

edificios, persoas e instrumental médico para ir ampliando o seu vocabulario e a súa comprensión do 

proceso en conxunto. 

O colexio 

Plan de diálogo: 

Antón dinos que ten 1000 amigos pero que non os sabe contar cos seus dedos. Pensa, tamén, que no seu 

colexio aprenderá. 

–Que pensades vós? Aprenderá? 

–Que outras cousas poderá aprender? 

–Gústavos vir ao colexio? Por que? 

–Que pensastes o primeiro día que viñestes ao colexio? 

–Que pasaría se non houbese colexio? 

–Van ao colexio os animais? 

– Imaxina que houbese un colexio para aves, outro para peixes... 

–Que se ensinaría alí? 

–Que significa para vós aprender? 

Actividades: 

 Debuxar o colexio das aves 

 Realizar unha viaxe imaxinaria ao fondo do mar para visitar o Colexio dos Peixes. Faremos primeiro uns 

minutos de relaxación tensando e soltando diferentes grupos de músculos, á vez que respiramos de 

xeito compasado…Logo pedirémoslles que pechen os ollos e coa axuda dunha música de fondo 

relaxante, irémoslles dando pequenas indicacións, non moi explícitas, para que a súa imaxinación 

funcione de xeito máis libre: 

…Alguén che contou que hai unha fermosa escola para peixiños no fondo do mar…decides visitala. 

Mergúllaste e observas o que te rodea: que ves? Segues nadando e oes de lonxe unhas voces que parecen 

estar cantando, achégate máis… Quen hai aí? Que está facendo? Gústache o que ves? Fíxate moi ben en 

todo porque logo terás que lembralo para facer un debuxo. 

Achégaste máis para oíres mellor e entón vente a ti. Que pasa agora? Estalo pasando ben? Fíxose un pouco 

tarde e debes regresar porque a túa nai te está esperando na praia co bocadillo da merenda… 

–Que tal foi a visita? Foi fácil imaxinar o que vos ía contando? 

–Mentres todos intentan debuxar o que imaxinaron, cada un, por quenda, vainos narrando a súa 

experiencia. 



Gnomos 

O Gnomo de Faxilde é un dos personaxes clave deste proxecto:  

–El é o encargado de buscar, coa axuda da internet, un pai e unha nai para Antón... –El tráelle a súa comida 

e os seus xoguetes preferidos e... 

–El vaise converter no fío condutor desta aventura que iniciamos con Antón, Óscar, María, Salvatore e Lara, 

compañeiros de Infantil e coleguiñas nesta aventura compartida de pensar, sentir e facer. 

Espazo afastado: A Lúa de Auga 

Plan de diálogo: 

Antón cóntanos que el naceu nunha lúa máxica de auga temperada onde estaba nadando ata que se 

escapou, por unha porta que poñía adopcións, certo día no que a súa lúa estaba grande e redonda de todo. 

–A lúa está lonxe ou preto? 

–Imos nomear cousas que están lonxe e cousas que están preto. 

–A lúa está sempre grande e redonda? Non? 

–Entón. Como a vedes outras veces? 

Antón tamén nos conta que había un tobogán xigante de auga: azul e brando por baixo e de transparente 

vidro por riba. Por el, lanzábanse rindo os nenos que ían nacer ese día. Antón viu a porta aberta e foi 

nadando ata alí, paseniño e cando ninguén o vía... escapou. 

–Por que o faría? 

Actividades: 

 Presentar transparencias ou diapositivas da lúa nas diferentes fases para que poidan apreciar as 

diferenzas. 

Espazo próximo: Faxilde 

Plan de diálogo: 

Faxilde é o lugar onde vive Antón coa súa familia e cos seus amigos. É o seu lugar preferido... 

 Como o imaxinades? (procuraremos que todos contribúan á descrición baseándose nos datos que 

achega Antón:unha casa no bosque dos gnomos). 

Actividades 

 Unha vez que o describiron, tal e como o imaxinan, é cando lles amosamos as ilustracións do conto para 

facermos entre todos unha minuciosa lectura de imaxes (deterémonos nas cores, nas formas, no que 

máis lles chama a atención e faremos un varrido espacial nomeando todos os elementos que ven, de 

xeito sistemático). 

Unha ponte de comunicación: o tobogán 



(Propoñer a realización dunha viaxe imaxinaria, evocando –cos ollos pechados– a pasaxe descritiva na que 

Antón relata a súa baixada á Terra). 

Tempo 

Plan de diálogo: 

–Que é o pasado? 

–Que é o presente? 

–Que cousas faciades no pasado que xa non facedes no presente? 

–Que cousas pensades que poderedes facer no futuro? 

–Agora, xusto neste momento presente. Que estamos facendo? 

Actividade 

 Realizar un mural con tres espazos ben diferenciados e pintados con cores variadas simbolizando o 

pasado, o presente e o futuro.  

 Ao longo de varios días iremos traendo recortes de persoas, instrumentos, vehículos… que iremos 

clasificando e pegando onde creamos que corresponde e especificando os criterios polos cales o 

facemos así. 

 

LINGUAXE: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

Impotencia por non poder comunicarse con facilidade cando son bebés. 

Plan de diálogo: 

Antón di que cando naces as palabras se desfán ao saíren da túa boca. Intenta comunicar varias mensaxes, 

pero só lle sae: “Buaaaa, buaaaa!” 

–Lembrades algunha ocasión na que intentabades comunicarvos pero os demais non vos entendían? 

Poñede exemplos. 

–Se os bebés aínda non saben falar…como se apañan para que a súa familia poida entender o que lles pasa? 

(Explorar a risa e o choro como sinais, aínda que imprecisas, de comunicación) 

–Por que razóns credes que rin os bebés? 

–Por que razóns credes que choran? 

–Quen nos ensinou a falar? 

–Que dificultades se vos ocorren que poderían ter as persoas se non soubesen falar? 

–Todas as persoas do mundo falamos igual? Por que? 

–Agora xa sabemos falar. falamos ben ou poderiamos mellorar? 

(Facer fincapé na diferenza entre facer algo e facelo ben). 



–Para que serve falar ben? 

–Que cousas se volven doadas se falamos ben? 

–Que cousas parecen difíciles se non sabemos falar ben? 

–Que pensades que podemos facer cada un de nós para que nos entendan mellor? 

–E nós… entendemos sempre aos demais? Por que? 

–Que poderían facer os demais para que os entendésemos mellor? 

–Sabes a diferenza entre atender e entender? 

Actividade: 

 Para que sexan máis conscientes das distintas utilidades da linguaxe, resulta especialmente ilustrativo e 

divertido suscitar xogos de simulación improvisados onde tratarán de representar situacións habituais 

de comunicación: 

1. Na tenda (saúdos, petición de produtos e petición de razóns sobre o seu prezo e calidade, pagos, 

agradecementos…). 

2. No parque (como regular o uso das randeeiras, tobogáns…) 

3. Na casa (como convencer a mamá para que nos deixe ver a tele…). 

4. Na Lúa de Auga (como convencer ao Gnomo de Faxilde para que lles busque uns papás aos nenos que 

aínda están esperando). 

Actividade: 

Proposta, discusión, elección e fixación de normas para o diálogo 

Posto que nos queremos entender mellor os uns aos outros, parece bastante importante que pensemos 

algunhas normas que servirían para facer máis doado isto de pensar, sentir e falar en comunidade. 

Todos teredes oportunidade de propoñer algunha norma, os demais diremos se nos parece ben ou mal e 

por que, logo votarémola para ver se a maioría estamos de acordo e máis tarde deixaremos esas normas, 

que entre todos escollemos, nun lugar ben visible da clase. 

(Naturalmente, nunha fase anterior, teremos que facer unha sondaxe dos coñecementos previos e 

esclarecer, se fose necesario, que é unha comunidade, unha maioría, votar…) 

É importante que estas normas se visualicen a miúdo e para iso deberiamos esmerarnos en darlles unha 

forma creativa e vistosa. 

Ata se podería pensar en adxudicarlles a diferentes alumnos/as, diferentes responsabilidades no sentido de 

velar polo cumprimento destas normas. Por exemplo: 

Levar o control de a quen se debe pasar a mascota que dá a palabra (Un gnomo de peluche?). 



 Lembrar, levantando unha man (que eles mesmos deseñarían) que é preciso pedir a palabra (poderíase 

encher unha luva vermella con esponxa ou algodón no que logo se introduciría un pau para que 

puidesen amosala con facilidade). 

 Levantar unha orella de gnomo para lembrar que é preciso escoitar. 

 Amosar a zapatilla laranxa de Antón chea de nube branca sen choiva para lembrar que hai que ser 

delicado no trato, para evitar ferir os demais. 

 Utilizar a imaxe dunha lámpada apagada para simbolizar que non o vemos claro e dunha lámpada 

acendida para simbolizar que por fin se fixo a luz. 

 Utilizar a imaxe dun faro cun foco de luz ben potente para simbolizar que é preciso focalizar a atención 

na tarefa que nese momento nos propuxemos. 

 Presentar un anaquiño de rede para recordar que debemos tecer o noso pensamento co dos demais. 

 

Tipos de texto: a argumentación e o diálogo 

Aínda que en todos os contos se traballan os distintos tipos de textos, parece interesante centrarse 

especialmente nalgún deles con cada personaxe. Neste caso, como Antón é especialmente amigo de 

coñecer as razóns de canto o rodea, pensamos en traballar con el a argumentación, facendo fincapé na 

necesidade de achegar boas razóns para termar das nosas opinións. Exemplos: 

–Razóns para establecer unhas normas de diálogo e non outras. 

–Razóns para estar triste e alegre. 

–Razóns para pelexar e facer as paces. 

–Razóns para ir ao hospital. 

–Razóns para escaparse da lúa de auga. 

–Razóns para ir ao colexio. 

–Razóns para avaliar cada sesión. 

 

ANIMACIÓN Á LECTURA 

Con Antón centrarémonos en contos sobre personaxes diminutos (gnomos, trasgos, trasnos, diaños…) que 

os propios alumnos traerán á clase para improvisar unha biblioteca temporal que estará a disposición de 

todos/as. 

O diálogo, medio e fin primordial deste programa, practícase con todos os contos, pero dado que Antón é o 

primeiro que presentamos, e é precisamente neste momento cando fixamos as normas básicas 



consensuadas para as Sesións de aprender a pensar, consideramos que é aquí onde lle daremos un 

tratamento máis explícito. 

 

NECESIDADES BÁSICAS 

–Seguindo o esquema piramidal de Maslow aparecen: 

Necesidades fisiolóxicas: 

–teño fame 

–teño sede 

–dóeme a tripa 

–pícame un pé... 

Indefensión e necesidade de seguridade: 

–estou soíño 

–quero ao meu papá (os seus brazos) 

–quero ir á casa 

–teño medo a perderme... 

Necesidade de afecto: 

–quero á miña mamá, a súa teta, os mecos, XA  

Necesidade de valoración: 

–de ser acollido, mirado, recoñecido 

Necesidade de autorrealización: 

–O que máis me gusta é… (final do conto). 

Antón manifesta ter moitas fames: de alimento, de seguridade, de afecto, de recoñecemento…por iso ten 

tanta présa por atopar a seu pai e a súa nai. 

Ter as necesidades básicas cubertas é un desexo que se cumpre plenamente cando se atopa en Faxilde, o 

que acaba convertendo este lugar nun referente máxico onde todo é posible. 

 

ALFABETIZACIÓN EMOCIONAL 

Pódese traballar xogando co cubo das emocións: 

–A sorpresa 

–O medo. 

–A alegría 



 Dispoñerase dun dado (de espuma ou cartón) que terá o nome das seis emocións básicas (tristeza, 

alegría, ira, medo, sorpresa e noxo).  

 Tras cada tirada, terán que lembrar situacións nas cales experimentaron esas emocións ou viron que 

outras persoas as experimentaban, que aspecto amosaba o seu rostro, como se movían, como se 

sentían… 

 A partir das manifestacións de Antón…reflectindo a comunicación non verbal das emocións no 

rostro, nos acenos e no tipo de movemento que as adoita acompañar, así como as sensacións 

internas. 

 Tamén podemos suscitar a posta en común das múltiples causas ou razóns que espertan estas 

emocións. 

 Lectura de imaxes de rostros expresando sorpresa, medo e alegría. 

 

 

 

HABILIDADES EMOCIONAIS 

Autoimaxe, autoconcepto e autoestima 

Esclarecer o concepto de precioso atendendo aos criterios: 

–Fermoso 

–Raro 

–Escaso 

–Valioso 

–Insubstituíble 

Trátase de chegar, a través do diálogo, ao feito de que cada unha das partes do seu corpo é preciosa (por 

insubstituíble), pero sobre todo, que eles, como un todo, son seres únicos, irrepetibles e insubstituíbles. 

Como motivación farase o xogo de A caixiña misteriosa. 

 Amósase unha pequena caixa que no seu fondo ten un espello e díselles que deben mirar o que hai 

dentro para ver se están de acordo en que o que hai aí é precioso. Deben observar detidamente e 

ademais non deberán dicirlles aos demais o que viron para seguir mantendo o misterio) 

 Logo suscitaremos un diálogo respecto diso: 

–Poñamos exemplos de todas as cousas que podemos facer coas mans. 

–Son preciosas as nosas mans? 

–Poñamos exemplos de todas as cousas que podemos facer coas pernas. 



–Son preciosas as nosas pernas? 

–Poñamos exemplos de todo o que podemos facer coa nosa boca. 

–É preciosa a nosa boca? 

–Poñamos exemplos de todo o que podemos percibir co noso oído. 

–É precioso o noso oído? 

–Poñamos exemplos de todo o que podemos facer cos nosos ollos. 

–Son preciosos os nosos ollos? 

–É precioso todo o noso corpo? Por que? 

–Somos preciosos? Por que? 

    

      TOMA DE DECISIÓNS 

–Por que Antón toma a decisión de escapar da Lúa de Auga? 

–Como se sentía? 

–Tiña outras alternativas? Cales? 

–Pensou no que poderían sentir ou pensar outras persoas? 

–Debeu facelo? Por que? 

 

      AUTORREGULACIÓN 

Aprender a esperar e non impacientarse (técnica da tartaruga ou do caracol). Cando se observa que o neno 

ou a nena están a piques de perder o control e sufrir un desbordamento emocional, dise a palabra 

tartaruga, que implica que deberá refuxiarse na súa cuncha mentres practica calma e toma tempo para 

pensar unha conduta máis razoable e menos daniña para si e para os demais. 

Tirado do libro de Isabel Serrano Pintado: Agresividade Infantil. Edicións Pirámide) 

–Antón quere agora, non mañá...xa 

(Traballar a demora razoable da gratificación) 

         PACIENCIA 

 É posible que ao poñer unha semente no chan agrome inmediatamente a planta? Por que? 

 Podemos tomar un biscoito antes de que estea rematado de facer? Por que? 

 Comeriamos un peixiño cru e sen limpar porque temos moita fame? Que deberiamos facer? 

 Podemos poñernos a berrar de noite para facer que saia o sol? Por que? 

 Que é esperar? Pon exemplos de situacións nas que deberemos ter paciencia e esperar. 

      MOTIVACIÓN 



Chegar, a través do diálogo, a recoñecer a necesidade de falar ben para poder expresar as súas necesidades 

e atopar unha resposta no medio. 

–Ir ao cole para aprender a contar(que falen das razóns polas cales van ao cole, valorando se son boas ou 

malas razóns). 

 

HABILIDADES SOCIAIS 

Mellorar as habilidades comunicativas para actuar cos outros. 

Actividade: 

 Improvisar representacións de saúdos, presentacións e despedidas. 

      EMPATÍA 

Poñerse no lugar dos nenos que aínda están esperando un papá e unha mamá.  

Plan de diálogo: 

–Todos os nenos teñen papá e mamá? 

–Enumeremos todas as cousas que facemos con papá. 

–Enumeremos todas as cousas que facemos con mamá. 

–Como nos sentiriamos se non puidésemos facer todas esas cousas cos nosos pais? 

–Como credes que se deben sentir os nenos e nenas que non teñen pais? 

      CONDUTA ASERTIVA: 

–Necesitamos sempre chorar ou berrar para conseguir o que queremos? 

 Traballar a diferenza entre conduta agresiva/león/ e pasiva/rato/...no camiño de ir modelando unha 

conduta asertiva. 

      RESOLUCIÓN DE CONFLITOS 

Explicitar os pasos do proceso: 

Antón escapa: 

–susto e desgusto na Lúa de Auga. 

–procura de solucións. 

–petición de auxilio ao gnomo. 

–utilización da internet. 

–final feliz. 

Suscitar situacións análogas e preguntar que farían neses casos. 

 

HABILIDADES COGNITIVAS 



Aínda que pretendemos introducir o tratamento das habilidades de xeito fluído ao fío das ideas principais 

que van atrapando o interese dos alumnos e alumnas, optamos por presentar algunhas actividades tipo, a 

modo de orientación, para aquelas persoas que por estar empezando con esta metodoloxía puidesen ter 

dificultades para identificar as habilidades que están a traballar. 

      AFINACIÓN PERCEPTIVA 

 Con cada conto, o gnomo de Faxilde deixaralles unha cestiña con agasallos que se fará aparecer de xeito 

misterioso (debaixo dunha árbore, a través dalgún membro do persoal do centro, por correo…). 

 Os agasallos do gnomo serán extraídos do cesto por varios nenos que cos ollos tapados terán que 

describir o que están tocando, utilizando o vocabulario que nun principio a profesora ofertará en forma 

de alternativa: 

–Duro ou brando?  

–Grande ou pequeno? 

–Pesado ou lixeiro? 

–Suave ou áspero? 

–Liso ou rugoso? 

Ao final tratarán de adiviñar de que se trata. 

 É desexable que traballen con todos os sentidos para ir afinándoos como instrumentos clave para a 

toma de información. 

 Nesta liña aproveitaremos o factor sorpresa como motivación para a implicación na tarefa e 

presentaremos estímulos variados para que poidan traballar todas as sensacións: olfactivas, gustativas, 

auditivas, táctiles e visuais. 

 Neste primeiro conto o gnomo traeralles: buxainas, andavías, tomates maduros (que logo lavaremos, 

partiremos e probaremos) e por suposto, un calidoscopio. 

 Faremos tamén unha recollida de follas. 

–Cada criatura identificase cunha folla diferente, descríbea para os demais e colócaa no centro do 

círculo. 

–Unha vez que todos/as depositaron a súa folla, calquera poderá coller unha delas e terán que lembrar a 

quen pertence e de que árbore se trata. 

      HABILIDADES DE INVESTIGACIÓN 

Como xa se mencionou anteriormente, con cada conto ofrécese a posibilidade de abrir varios proxectos de 

investigación. Por suposto a última palabra débea ter o interese xeral do grupo de alumnos e, neste sentido, 



máis que encarrilar nunha dirección, preferimos abrir un abano que logo cada docente se encargará de 

concretar. 

En calquera caso, deberiamos partir do que os alumnos saben, preguntarlles que desexarían coñecer, 

preguntar por que diferentes camiños poderiamos acceder a esa información, recapitular o que 

aprendemos e avaliar o noso grao de satisfacción cos resultados. 

ADIVIÑAS (Animais do bosque e froitos de outono)

Unhas son brancas, 

outras son negras. 

Todas son doces, 

todas son belas. 

(As uvas) 

 

Pequena e redondiña, 

lévanme a enterrar; 

despois darei os froitos 

por centos e algo máis. 

(A semente) 

 

Coloradiño na mata, 

antes de estar na lata. 

E sen que ninguén me mate 

dirás que é o ... 

(O tomate) 

 

Ainda que plante verde e débil 

ninguén se me pode achegar, 

que é o meu rozamento coma o lume 

que ao momento te pode mancar. 

(A ortiga) 

 

Somos froitas moi eslamiadas 

que non quererás, 

e cando non te queiran 

hanchas de dar. 

(As cabazas) 

Lentes pequeniñas, 

novas ou vellas: 

se queres cómelas, 

e, se non, déixalas. 

(As lentellas) 

 

 

Ten xemas e non é ovo, 

ten copa e non é chapeu, 

ten follas e non é libro. 

Que  é pois o que vos digo? 

(A árbore) 

 

É redonda coma o mundo, 

e disque ao morrer a esmagan; 

redúcena a pelexo 

e todo o mollo lle sacan. 

(A uva) 

 

No verán barbudo 

e no inverno espido, 

isto é moi duro! 

(O bosque) 



 

Quen será a que pasa 

entre os meus ollos, 

se non son máis ca unha ponte 

e non a collo? 

(A auga)

 

      HABILIDADES DE CONCEPTUALIZACIÓN: 

Definir ao seu modo: aprender, lembrar, esquecer, coidar, adoptar... 

Esclarecer o que é un miroscopio. 

Semellanzas e diferenzas: 

–Entre animais e persoas 

–Entre distintos seres diminutos (trasgos, trasnos, diaños, gnomos…) 

Clasificar: 

–Nun gráfico: comidas que nos gustan e que non nos gustan. 

–Animais do bosque (insectos, aves, mamíferos). 

–Froitos (do bosque, cultivados). 

Seriar 

–Facer series coas buxainas, cos muíños e cos tomates (por tamaños, combinando elementos…). 

–Ordenar temporalmente viñetas representando o cambio dun bidueiro ao longo das estacións. 

–Utilizar as follas que recolleron para facer estampados con pintura de dedos facendo combinacións de 

diferentes formas, cores e tamaños. 

Contar 

Contar os distintos membros dos conxuntos cos cales estamos a traballar (a familia, os compañeiros, as 

buxainas, os tomates, as castañas, as noces…). 

Poñer e quitar elementos dun conxunto pequeno. 

      HABILIDADES DE RAZOAMENTO: 

Inferir 

–Que inferimos cando vemos e oímos chorar ou rir a un bebé? 

Boas razóns 

–Por que nos gustan uns alimentos e outros non? 

–Por que temos medo cando nos perdemos? 

–Que é o que máis nos gusta e por que? 

         RAZOAMENTO HIPOTÉTICO 

–Que ocorrería se, en lugar de palabras, da nosa boca saísen pompas? 



–Como nos entenderiamos? 

         RAZOAMENTO ANALÓXICO 

Zapatillas de nube branca sen choiva 

(Explorar esta analoxía coa imaxinación...camiñar coma se o chan fose brando) 

–Imaxinar agora que o chan é ríxido, duro e atrae os nosos pés como un imán. 

–Improvisar unha coreografía con estas imaxes contrapostas. 

         RAZOAMENTO MEDIOS–FINS 

O Miroscopio como medio para os seguintes fins: 

–Ver os planetas 

–Buscar uns papás 

–Chorar como medio para que fins... 

      HABILIDADES DE TRADUCIÓN E FORMULACIÓN 

Describir como é o lugar no que eles viven: 

–Narrar algunha anécdota que lles contaron sobre o seu nacemento. 

–Interpretar esta historia improvisando os diálogos. 

–Debuxar a casiña de Antón no bosque dos gnomos. 

–Debuxar a baixada de Antón desde a Lúa de Auga ata Faxilde polo tobogán. 

–Escoitar O outono de Vivaldi e crear unha coreografía. 

–Pescudar e aprender adiviñas, trabalinguas e pequenos poemas sobre a familia, os gnomos, a lúa... 

–Facer un mural sobre o outono. 

–Creamos o Recuncho da árbore: 

Sobre unha estrutura básica de raíz, tronco e pólas (que trataremos de recubrir con anacos de cortiza para 

que poidan experimentar diferentes texturas) irémolo modificando ao longo das estacións de xeito que 

poñamos e quitemos elementos (follas, flores, froitos, animais e personaxes). 

         DESDE A RAÍZ 

Algunha vez viron unha árbore desde abaixo, preto das raíces? 

Para logralo deberanse tender no chan, a cabeza preto do tronco e mirar cara arriba observando 

detidamente a árbore desde esta perspectiva: as pólas, o tronco, as follas, os paxaros… Logo, en círculo, 

contamos a experiencia. 

         ADIVIÑA A ÁRBORE 

–Os/as nenos/as organízanse por parellas. 

–Un de cada parella leva os ollos vendados. 



–O que ten os ollos vendados é conducido polo seu guía ata algunha árbore da zona. 

–Abrázao para estimar o seu grosor. 

–Estalícase e trata de chegar o máis alto que poida para saber se é máis alto ca el. 

–Óleo, aloumíñao para percibir a súa textura… 

–Despois dun intre, regresan ao lugar de partida por un camiño diferente. 

–Logo quítaselle a venda e trátase de que cada alumno/a adiviñe cal era a súa  árbore. 

–Pódense intercambiar os papeis de cego e guía e posteriormente comentar a experiencia. 

–O ideal sería poder visitar un bosque de folla caduca e establecer un xogo de pistas con recoñecemento de 

follas, froitos, sementes e especies de árbores. 

 

LÓXICA 

–Traballaremos as boas e malas razóns e os criterios para facer agrupamentos, clasificacións e series. 

 

 

 

ÉTICA 

Coidar é unha palabra clave dentro do programa de FpN, en xeral, e dentro deste proxecto Miroscopio, en 

particular. Fronte a unha actitude bastante xeneralizada de descoido e torpeza no trato con persoas, animais 

e cousas, apostamos pola delicadeza, polo tacto, pola consideración… como actitude deferente cara ao que 

existe, na crenza de que esta sensibilidade é indispensable para contribuír a humanizar o presente e 

preservar o futuro. 

Coidar: 

–Se arrincas as follas dos libros. Estalos a coidar? 

–Se tiras a túa roupa polo chan. Estala a coidar? 

–Coidas os teus xoguetes? Como o fas? 

–Coidas dalgún animaliño? Como o fas? 

–Coidas as persoas? Como o fas? 

–Coidan os gnomos a natureza? Como o fan? 

–Como se coidan os membros da familia? 

–E os amigos? 

–Que é coidar? 

 



ESTÉTICA 

- Lectura de imaxes 

-Actividades plásticas, musicais, literarias... 

 

EIXES TRANSVERSAIS: 

Educación Moral (necesidade de normas e regras) 

Educación para a Saúde(os alimentos sans) 

Educación Ambiental (o bosque dos gnomos e os coidados que estes prodigan á natureza) 

Educación para a Paz (resolución pacífica dalgúns conflitos) 

 

–É indispensable que practiquen o proceso de resolución de conflitos in vitro, é dicir, por medio do xogo 

simbólico, para que logo teñan recursos que aplicar in vivo, é dicir, nas situacións habituais da vida cotiá. 

–Naturalmente, é moito máis doado chegar a un acordo cando non estamos atrapados polas emocións que 

xeran os conflitos verdadeiros, pero en todo caso, a práctica habitual do modelo de resolución–reparación e 

reconciliación…parece que fortalece a dispoñibilidade de estratexias negociadoras. 

Pasos: 

1. Tempo á parte para recuperar a calma. 

2. Que ocorreu? Como te sentiches? (Pregúntaselles a todas as partes en conflito) 

3. Despois do ocorrido. Que queres conseguir? Que tería que ocorrer para que te sentises satisfeito/a? 

4. Como poderiamos conseguilo? (alternativas) 

5. Pensaches no que podería ocorrer se fixeses iso? 

6. Que solución che parece a máis axeitada para que os dous vos sintades contentos? 

7. Imos poñela en práctica e se non funciona...volverémolo intentar. 

      SENSACIÓN + ATENCIÓN = PERCEPCIÓN 

Traballaranse especificamente: 

–Nas actividades de sensibilización sensorial con obxectos reais. 

–Na lectura de imaxes (póster de Antón e outras láminas que poidan estar relacionadas cos temas que 

aparecen neste conto). 

–Os paseos reais e imaxinarios polo bosque… 

      A MEMORIA 

Traballarase de forma sistemática: 

–Coa reconstrución cooperativa do relato. 



–Coas actividades de escoita activa e parafraseo. 

–Co relato de contos… 

–Cos xogos de observación e retención de datos. 

AVALIACIÓN 

Debemos reservar entre cinco e dez minutos en cada sesión para avaliar de forma lúdica tanto o contido 

coma o proceso da sesión. 

Pódense utilizar símbolos diversos. Por xemplo: un gnomo riseiro, un serio e outro triste. 


