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Naufraxio
enconserva
O obxectivo desta campaña céntranse
en transmitirlles aos escolares de Educación
Primaria a posibilidade de utilizar as conservas
como elemento dos seus bocadillos e como
alternativa ao que utilizan normalmente.
Ademais, afondarán no coñecemento das
súas distintas variedades e no seu valor
nutritivo, da súa elaboración e da importancia
que ten o seu consumo para a continuidade
dun sector industrial básico para economía
Galega.
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Metodoloxía
Este proxecto pretende seguir unha liña construtivista, ou o que é o mesmo,
apostar pola aprendizaxe por descubrimento. En todo o proceso o alumnado ten que
chegar a conclusións (contidos) a través da investigación, do debate e do traballo
cooperativo co seu grupo.
Utilízanse polo tanto dinámicas metodolóxicas activas onde se intenta implicar a
toda a comunidade educativa.
Durante o proceso temos en conta que:
• A área de Ciencias da Natureza é a que abrangue todo este proxecto educativo
e, partindo, dela trabállase o resto das materias.
• A lectura constitúe un factor fundamental para a adquisición das competencias
básicas iníciase cada capítulo coa súa lectura.
• Sempre partimos de propoñer unha situación que supoña un reto para
investigar o que saben, despois limítanse as preguntas clave.
• Propóñense ligazóns e documentos que poden ser consultados en grupos ou
individualmente, aínda que pode ser calquera outros que considere o docente.
• Suxírense actividades nas que as solucións se intentarán resolver por grupos
cooperativos (onde cada integrante terá o seu rol).
• A medida que se vaian resolvendo as dúbidas incorpórase vocabulario e
conceptos importantes novos, sería interesante ter unha recompilación destes
nalgún lugar na aula.
• Utilízanse as tic para elaborar documentos, buscar información...
• O alumnado exporá as súas solucións de cada unha das actividades ben
individualmente, en pequeno grupo ou en gran grupo, e comentaranse todos
os resultados na aula.
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Preséntanse tarefas nas que o alumnado sexa quen de participar na súa
aprendizaxe utilizando a súa creatividade, desenvolvendo a súa autonomía e fomentando
o sentido crítico. As suxestións metodolóxicas preséntanse de acordo ás competencias
establecidas no novo currículo de primaria:
• Comunicación lingüística (CCL).
• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.
(CMCT).
• Competencia dixital (CD).
• Aprender a aprender (CAA).
• Competencias sociais e cívicas (CSC).
• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).
• Conciencia e expresións culturais (CCEC).

Duración do proxecto
Este proxecto interdisciplinar estará integrado na programación anual do docente
que o leve á practica, a duración será dunha hora semanal durante un curso escolar.

Desenvolvemento do proxecto
En cada sesión, o alumnado, dirixido e motivado polo equipo docente, lerá unha
nova aventura das que conforman a publicación e na que se lle vai propoñer novos
retos nos que terá que axudar os protagonistas da historia e resolver, xunto a eles,
todos os conflitos que atopan para a súa supervivencia na illa. O alumnado terá que
meterse na pel dos protagonistas e solucionar estes retos na aula axudados polo que
se conta na historia, o docente, o material de internet, a casa e a biblioteca.
As actividades propostas pódense levar a cabo no seu conxunto, seleccionar
as que gusten máis ou ben adaptalas ao gusto do docente que as leve a cabo.
Toda a nosa proposta está abeirada ao texto narrativo que escribiu Nati Borrajo.
Ofrécense dúas versións. Por unha banda, os distintos capítulos seguidos das
actividades, proposta didáctica, etc, e, ao final deste documento, a historia completa
para que quen así o desexe a poida ler como se dunha novela máis se tratase.
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CAPÍTULO 1
Mario, Mariña e Antía
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A

noite de san Xoán é máxica: é a máis curta do ano e sempre coincide coas
merecidas vacacións de verán! A familia de Mariña e de Antía e Mario decidiron
facer unha viaxe en barco nada máis rematar a escola e pasarían esa noite no
medio do mar. Antía e Mariña eran amigas dende que aprenderan a camiñar.
O irmán de Antía, Mario, máis pequeno ca elas, sumouse para formar un grupo que só
se separaba cando ían durmir. E durante a travesía no barco ata compartían camarote!
Ademais, nesta ocasión, acompañábaos Mincha, a cadeliña de Mariña, aínda que en
realidade, era dos tres.
Querían ver o mar coa lúa chea. Subiron ao seu agocho sen dicir nada, un lugar
que só eles coñecían: un dos botes salvavidas que estaban pendurados por riba da
cuberta. Era doado chegar ata a el, só tiñan que subir unha escaleira e dar un salto.
Dende alí a vista había ser inmellorable.
Esa noite, a brisa mariña que acariñaba as súas caras foi collendo forza nun abrir
e pechar de ollos. No tempo dun suspiro pequeno, pasou a ser vento forte, moi forte. O
mar volveuse remuíño, xogaba co vento e mesturábase con el. As ondas brincaban co
vento cada vez máis altas. Facían pinchacarneiros coma auténticas acróbatas.
O bote caeu á auga cun refacho de vento e coas cordas cedidas polo peso dos
catro. Ninguén se decatou. Antía, Mario, Mariña e Mincha caeron no mar revolto e
enfadado. Despois do golpe contra o mar, o bote afastouse cada vez máis lonxe do
barco, onde quedaban as súas familias.
As ondas xa non seguían un ritmo lóxico. A chuvia, mesturada coas ondas, era
salgada e fría, e cando o vento ía dar contra as súas caras, as pingas de auga parecían
finísimas areas.
Un lóstrego alumeou ao lonxe. BRRRRRROUUUUUUUUUUNNNN! Aquilo
parecía a fin. Antía, Mario e Mariña quedaron en silencio cos ollos abertos de espanto.
A treboada roubáralles a voz. Non sabían como chegaran a estar no medio daquela
negrura mesta, todo fora moi rápido. Xa non se vía o barco, tan forte e seguro.
—Minchaaaaaaaa!!!! —a voz de Mariña chamando pola súa cadela perdíase
entre o bruar do vento e as ondas.
—Ten que estar!! Eu non a vin caer... —tranquilizou Antía.
—Minchaaaaaaa!!!!
—Antía... —murmurou Mario agarrándolle a chaqueta.
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—Senta, vas caer! —case ordenou Antía.
—Minchaaaaaa!!!!
—Antía, teño medo! —dixo Mario entre bágoas.
—Non te preocupes Mario! Non nos vai pasar nada! —dixo Antía acariñándoo.
—Como o sabes? —preguntou Mario con dúas bagullas esvarando pola cara.
Antía dixera o primeiro que lle viñera á cabeza. Nunca viviran unha treboada así
e menos nun mar furioso. Tremíalle a voz e o corpo igual que a Mariña e a Mario.
—Ti chámaste Mario como o avó, e ningunha onda poderá contigo! O noso avó é
de mar, lembras que sempre o di a avoa? —tranquilizou Antía.
—E Mincha? As Minchas tamén son de mar...
—Ten razón Mario. Mincha sabe nadar moi ben, Mariña —asegurou Antía.
—Pero Mincha ten moito medo dos trebóns —suspirou Mariña.
Outro lóstrego alumeou as caras e por uns segundos viron que estaban sós e
que xa non podían disimular o seu medo. O bote parecía unha nora no medio daquel
remuíño. Unha onda estrelouse contra o bote con tanta forza que fixo que os tres
perdesen o equilibrio. Tiñan os pés estaban mollados ata os nocellos. Había moita auga
dentro do bote, tanta que Mincha tivo que saír do seu agocho de popa. Sacudiuse ben
e foi onda Antía, e comezou a lamberlle a cara ata que, aos poucos, reaccionou.
—Mincha! Onde estiveches pequeniña? Tiñas a Mariña moi preocupada! —dixo
Antía mentres a apertaba contra o seu colo—. Pasaches moito medo?
—Minchiña! —saudou Mario ao tempo que pasaba a súa man pola cabeza
notando o vulto que lle saíra co golpe.
A cadela foinos saudando un por un, como querendo desculparse polo seu medo
e, ao chegar a Mariña, agarimouse á súa perna e deulle unhas lambetadas que a
fixeron sorrir pola cóxegas.
—Para, Mincha!
A presenza da cadela fixo que sentasen novamente xuntos. Mario apertouse á
súa irmá con moita forza. Levara un bo golpe na cabeza. Antía colleu a man de Mariña
e, no medio deles, Mincha comezou a tremelar de frío.
—Cando os animais teñen frío quéntanse co bafo da respiración, vino na tele! —
dixo Mario.
—Boa idea, pequeno! —festexou Antía—. Veña!
—Non son pequeno! —protestou Mario.
Antía e Mariña sorriron mentres intentaban quecer expulsando aire pola boca,
notando esa calor uns intres, os intres que daba de tregua o vento e a chuvia.
—Estoume mareando!
—Claro! —dixo Antía —. Estás soprando con moita forza, Mario!
—Xa nos estarán buscando, verdade? —preguntou Mario.
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—Seguro que si —contestou Antía.
—Ao ver que falta un bote... non haberá dúbidas —tranquilizou Mariña.
—Haberá tiburóns? —a voz de Mario comezou a tremelicar.
—Non!, os tiburóns non viven por aquí e, ademais, non lles gusta a treboada.
Cando o mar está revolto vanse ao fondo para estar tranquilos.
Antía acababa de inventar a súa resposta, pero era o que Mario e ela mesma
querían escoitar.
—Iso tamén o viches nun documental? — preguntou Mariña.
—Non... escoiteillo dicir ao meu avó! —contestou Antía, aínda que en realidade
non lembraba nada diso. O que si era certo era que o seu avó contaba historias de
cando estivera embarcado no Gran Sol.
Seguían xuntos, facendo unha piña, cando a tormenta comezou a diminuír.
Devagar, o mar foi quedando manso e o vento levou as nubes lonxe para deixar entrever
as estrelas e, máis tarde, a lúa. A pequena tripulación do bote estaba cansa e doíanlle
todos os músculos do corpo. Antía comezou a apalpar por onde caera ata que atopou
unhas caixas e Mincha comezou a choutar. Mario e Mariña seguíana coa mirada sen
entender. E, de súpeto Antía chascou a lingua, como sempre fai cando ten razón, e
xirou cara a Mario e Mariña cunha caixa grande e pesada. Tan pesada que cando a
cadela foi felicitala polo bo olfacto, Antía perdeu o equilibrio e a caixa deu dous chimpos
para acabar na auga. E afastouse na negrura do mar.
Mincha! Mira o que fixeches! —rifoulle Antía un pouco asustada, porque a piques
estivo ela de acabar na auga tamén.
Mincha agachou as orellas e mirouna cuns ollos brillantes, sen entender. Aínda
así, eran os mellores amos, polo que volveu intentar arrincarlle un sorriso.
—Si, Mincha, xa sei que o sentes... Non te preocupes, bonita.
—Que habería? Igual eran mapas para volver... —comezou a imaxinar Mario.
—Vou mirar, igual hai máis! —dixo Mariña ao tempo que se dirixía á popa.
—Ten coidado! Non caias! —exclamou Antía.
Mariña mirou debaixo das bancadas e atopou unha especie de maleta con roupa
de abrigo, auga... Tamén unha cana, redes e unha lanterna. Puxeron os anoraks e,
como sobraban dous, un fixo de cama para Mincha e o outro quedou gardado.
O máis importante era que poderían cear algo e beber. Habería que beber con
tino, pois a noite ía ser longa. Porque... non sería máis dunha noite perdidos, non?
Mariña repartiu dúas galletas para cada un, contando a Mincha. Coméronas en silencio,
moi moi amodo. Que gusto beber auga e tirar ese sabor salgado! Que ben comer algo!
Aquel bote estaba cheo de sorpresas! Foron quedando durmidos, cansos como
estaban despois da tempestade. A lúa mirábaos mentres ía marchando cara ao horizonte
para deixar paso a un novo día. E antes de despedirse, mandoulles un bico que fixo que
Mincha se puxese a ouvear.
12

Naufraxio
enconserva

1º e 2º curso de primaria
CAPÍTULO 1
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Obxectivos

Contidos

Criterios
de avaliación

Estándares
de aprendizaxe

- Usar de xeito correcto
as TIC como ferramenta
para a súa aprendizaxe.
- Iniciarse no uso do
dicionario para aumentar
o seu vocabulario.

- Busca guiada de
información en internet
e noutros soportes.

- Buscar e seleccionar información de forma guiada
e comunicar os resultados
en diferentes soportes.

- Busca e selecciona información de forma guiada
e comunica o resultado
de forma oral e escrita,
de maneira limpa, clara e
ordenada, en diferentes
soportes.

CAA
CCL
CMCCT
CSIEE
CCEC
CD

- Iniciarse no traballo
cooperativo e asumir o
seu rol.

- O traballo cooperativo.
- Iniciación ás técnicas
de traballo. Recursos
e técnicas de traballo
intelectual.
- Hábitos de traballo,
esforzo e responsabilidade.

- Traballar de forma cooperativa, respectando os
compañeiros/as, o material
e as normas de convivencia.

- Utiliza estratexias para
traballar de forma individual e en equipo e respecta os compañeiros/as, o
material e as normas de
convivencia.

CAA
CMCCT
CSC
CSIEE

- Participar en situacións
de intercambio comunicativo respectando a
quenda.

- Estratexias e normas
para o intercambio
comunicativo: participación; escoita;
respecto á quenda de
palabra; respecto polos
sentimentos dos e das
demais.

- Participar en situacións
de comunicación, dirixidas ou espontáneas,
respectando a quenda de
palabra.

- Expresa de forma global
sentimentos, vivencias e
emocións propias.
- Aplica as normas sociocomunicativas: escoita
e respecta a quenda de
palabra.

CCL
CAA
CSC

- Comprender a importancia da alimentación
para vivir.

- Por que necesitamos
comer e beber?
- Identificación de alimentos diarios necesarios.

- Identificar os seus
costumes na alimentación
diaria.
- Comprender a importancia de comer e beber.

- Analiza os seus costumes
na alimentación diaria.
- Comprende a importancia
da alimentación para vivir.

CMCCT
CSIEE

- Escoitar e comprender
a información dun texto
oral.

- Comprensión dun tex- - Comprender a informato oral. Ideas principais. ción xeral e relevante dun
texto

- Mostra unha actitude de
escoita activa. Comprende a información xeral de
textos de uso habitual.

CCL
CAA

- Expresarse e comunicarse de forma oral con
coherencia

- Participación en situación de comunicación
de aula, espontáneas
ou dirixidas, organizando, de forma xeral, o
discurso.

- Participa activamente
en diversas situacións de
comunicación.

CD
CAA
CSC
CSIEE

- Ampliar o vocabulario.

- Ampliación de vocabu- - Ampliar o vocabulario a
lario.
partir da lectura do conto
para mellorar a expresión
e a comunicación

- Utiliza palabras novas en
interaccións orais.

CCL

- Identificar e expresar
os seus sentimentos e
emocións ante situacións
dadas.

- As emocións. Identifi- - Recoñecer os seus
cación, recoñecemento, sentimentos e conseguir
expresión e verbalizaexpresalos.
ción. Causas e consecuencias.

- Identifica e expresa os
seus sentimentos, á vez
que respecta os dos e das
demais.

CSC
CSIEE
CCL

- Utilizar a expresión
artística para expresar
as súas emocións.

- Fomento da creatividade na súa representación artística
- Utilización do corpo para a expresión
corporal.
- Práctica de xogos de
relaxación, respiración,
dicción e coordinación.

- Utilizar a escoita musical
para ter diferentes sensacións.
- Adquirir capacidades
expresivas e creativas
na súa representación
artística.

- Manifesta as sensacións,
as impresións e os sentimentos que lle provoca
a audición dunha peza
musical.
- Identifica e utiliza o corpo
como instrumento para a
expresión de sentimentos
e emocións, e como forma
de interacción social

CSC
CCEC

- Manter unha boa actitu- - Audición de obras
de de escoita ante pezas musicais galegas.
musicais, así como o
respecto pola música
galega.

- Manter unha actitude
de respecto e de escoita
activa.

- Respecta os tempos de
silencio para o bo estudo
dos sons e a escoita das
audicións.
- Respecta as opinións
dos seus compañeiros e
das súas compañeiras, así
como do profesorado.

CSC
CCEC

- Identificar e expresar
os estados de ánimo das
demais persoais.

- Comprender a outras
persoas, detectar e expresar as súas características e identificar as súas
emocións.

- Describe oralmente as
características de diferentes persoas.
- Recoñece e explica emocións e estados de ánimo
das demais persoas.
- Identifica e comunica
as emocións dos e das
personaxes en fotografías,
pinturas ou películas.

CSC
CSIEE
CCL

- O respecto e a valoración dos e das demais.
A empatía.

- Expresarse e comunicarse de forma oral e con
certa coherencia para satisfacer as necesidades de
comunicación en diferentes situacións da aula.
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Competencias
clave

ACTIVIDADES

Con este primeiro capítulo preténdese implicar
o alumnado nesta aventura.
1ª sesión
Lectura do conto por parte do/a titor/a.
Despois da lectura do primeiro capítulo, comentar en asemblea:
• De que trata esta historia?
• Quen son os protagonistas?
• Onde pensas que chegarán?
• A cadela de Mariña chámase Mincha. Sabes que é unha “Mincha”? e a expresión
“andar nas Minchas”?
• Sinalar no mapa onde o avó de Antía ía pescar, indicar onde queda o Gran Sol
con respecto ao lugar onde viven.
Elaborar unha lista de palabras que non entendan, escribilas no encerado. Intentar
buscar no dicionario o seu significado e posteriormente realizar unha posta en común.
Recoller todo ese vocabulario co seu significado nun glosario que servirá para os
seguintes capítulos.

2ª sesión
Con esta sesión inténtase empatizar cos personaxes seguindo os seus pasos e
imaxinar como sería o seu comportamento no seu lugar.
Iniciar a sesión cunha “viaxe virtual” a través da imaxinación, coa música de
https://www.youtube.com/watch?v=DIUQ5bXqJD8.
https://www.youtube.com/watch?v=eHviaM6j0Xs
15

O alumnado séntase no chan en círculo e intenta pechar os ollos adoptando unha postura
cómoda e relaxada. A través da música e das palabras do/da titor/a os/as nenos/as
imaxínanse nunha barca e comezan a concentrarse na súa respiración, sincronizando
a súa inspiración e espiración coas ondas do mar.
Pouco a pouco, coa axuda da música, comeza a treboada, as ondas son cada vez
máis fortes e o movemento da barca é mais inestable... (pódese utilizar a descrición da
treboada). Fanse os movementos de vaivén da barca coas pernas cruzadas, como se
estivesen na tempestade.
A sesión remata coa calma do mar e a chegada a algún lugar.
Finalizada a viaxe, iníciase a posta en común:
• Como se sentiron?
• Onde espertaron?
• Como pensan que se sentiron os protagonistas cando están no bote?
• Nalgún momento sentiron medo?

3ª sesión.
En traballo cooperativo, elaboración dunha lista das necesidades básicas para
sobrevivir nunha illa deserta.
Dividir a clase en pequenos grupos (3 ou 4 nenos/as) para traballar a técnica do folio
xiratorio.
Técnica do folio xiratorio. Colocar na mesa un folio no que un compoñente do equipo
escribe o nome de algo necesario para subsistir nunha illa. Cando remata pasa o folio
ao/á compañeiro/a que ten ao lado dereito para que escriba a súa parte da tarefa, e así
sucesivamente. Danse dúas voltas ata que cada compoñente escriba dúas veces (non
poderá haber palabras repetidas). Cando un membro do equipo escribe a súa parte, os/
as compoñentes do grupo teñen que estar atentos, axudar, corrixir…, posto que todos/
as son responsables da produción do equipo (non só da súa parte).
Seguidamente, ler as palabras e iniciar un debate para seleccionar 4 delas xustificando
esta elección.
Unha vez rematado o traballo do pequeno grupo establécese unha posta en común entre
toda a clase, na que cada portavoz expón as palabras elixidas e a súa xustificación. Con
todas faise unha lista xeral da que posteriormente entre todos/as terán que seleccionar
os catro elementos necesarios para subsistir nunha illa.
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4ª sesión.
Traballo de investigación.
Nesta sesión preténdese investigar sobre o kit de supervivencia que levan os botes
salvavidas. Como actividade previa pódese pedir ao alumnado que pregunten nas súas
casas se saben que debería levar un bote salvavidas.
Ao comezo da sesión primeiro preguntar se alguén subiu a un bote e que explique a
súa experiencia.
A continuación, retomar o texto e buscar que materiais apareceron no bote salvavidas
e anotalas.
• Por que apareceron eses obxectos e non outros?
Consultar a información traída de casa e comprobar se están todos os elementos.
Proxectar nun canon a información que aparece en internet e contrastar a información.
http://www.salvamentomaritimo.es/seguridadnautica/antes-de-zarpar/material-deseguridad/
http://fisterre.blogspot.com.es/2012/09/que-es-un-bote-salvavidas-para-que.html

5ª sesión.
Expresión artística.
Traballo individual.
• Retomar a lectura por parte do mestre/a onde se narra a treboada: “Esa noite, a
brisa mariña que acariñaba as súas caras foi collendo forza nun abrir e pechar
de ollos...”, ata “... sacudiuse ben e foi onda Antía, e comezou a lamberlle a cara
ata que, aos poucos, reaccionou”.
O alumnado escoita a narración e a continuación debuxar ese relato.
Escoitar a canción que soa cando están quedándose durmidos e despois manifestar as
súas sensacións, impresións e sentimentos que lles provoca esta audición.
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Obxectivos

Contidos

Criterios
de avaliación

Estándares
de aprendizaxe

- Usar de xeito correcto
as TIC como ferramenta
para a súa aprendizaxe.
- Utilizar o dicionario
para aumentar o seu
vocabulario

- Busca guiada de
información en internet
e outros soportes.

- Buscar, seleccionar información de forma guiada e
comunicar os resultados
en diferentes soportes

- Busca e selecciona información de forma guiada
e comunica o resultado
de forma oral e escrita,
de maneira limpa, clara e
ordenada.

CAA
CCL
CMCCT
CSIEE

- Ser capaz de traballar
de forma cooperativa dun xeito correcto
asumindo o seu papel no
grupo.

- O traballo cooperativo.
- Iniciación ás técnicas
de traballo.
- Recursos e técnicas
de traballo intelectual.
- Hábitos de traballo,
esforzo e responsabilidade

- Traballar de forma
cooperativa, respectando os compañeiros/as, o
material e as normas de
convivencia.

- Utiliza estratexias para
traballar de forma individual e en equipo.
- Respecta os compañeiros/as, o material e as
normas de convivencia.

CAA
CMCCT
CSC
CSIEE

- Participar de xeito
activo nas actividades
grupais con respecto e
tolerancia.
- Formar parte activa das
dinámicas de grupo.

- A cooperación e o
diálogo como valores
e recursos básicos na
resolución pacífica de
conflitos.

- Traballar en equipo e
adoptar un comportamento
de respecto e tolerancia
ante as achegas alleas.

- Participa en actividades
individuais e de grupo
adoptando un comportamento responsable,
construtivo e solidario.

CSC
CAA

- Valorar certos aspectos
básicos para ter unha
vida saudable e coñecer
a súa importancia.

- Hábitos que inflúen
nunha vida saudable: a
alimentación.
- Identificación dos
alimentos diarios necesarios.

- Coñecer e valorar a
relación entre o benestar
e a práctica de determinados
hábitos alimenticios para a
súa supervivencia.

- Relacionar a vida con
unha serie de necesidades
básicas .

CMCCT
CSC

- Ter unha boa comprensión escrita.

- Comprensión de textos sinxelos en soporte
papel ou dixital

- Comprender, buscar,
localizar e seleccionar
información explícita en
textos escritos de soportes
variados (webs, libros…)

- Busca, localiza e selecciona información concreta dun texto sinxelo,
deducindo o significado de
palabras e expresións polo
contexto.

CCL
CAA
CSIEE

Comunicarse coa maior
corrección posible na
lingua galega.

-Interese por expresarse oralmente coa pronuncia e coa entoación
adecuadas.

- Interesarse por amosar
unha pronuncia e entoación adecuadas.

Interésase por expresarse
oralmente coa pronuncia
e entoación adecuada a
cada acto comunicativo e
propia da lingua galega.

CCL
CAA
CCEC
CSIEE

- Usar documentos audiovisuais correctamente
para obter un aprendizaxe.

- Uso de documentos
audiovisuais como medio de obter, identificar,
seleccionar, clasificar,
con progresiva autonomía informacións relevantes para aprender.

- Valorar e utilizar os
documentos audiovisuais
dos medios de comunicación como instrumento de
aprendizaxe.

- Accede a documentos
audiovisuais e dixitais, para
obter, seleccionar e clasificar, con certa autonomía,
a información relevante
e necesaria para realizar
traballos ou completar
información, valorando
os medios de comunicación como instrumento de
aprendizaxe.

CCL
CD
CAA
CSC

- Identificar e expresar
os seus sentimentos e
emocións ante situacións
dadas.

- As emocións. Identifi- - Recoñecer os seus
cación, recoñecemento, sentimentos e conseguir
expresión e verbalizaexpresalos.
ción. Causas e consecuencias.

- Identifica e expresa os
seus sentimentos, á vez
que respecta os dos e das
demais.

CSC
CSIEE
CCL

- Expresar as súas
emocións a través da
expresión artística.

- Fomento da creatividade na súa representación artística.

- Adquirir capacidades
expresivas e creativas que
ofrecen na súa representación artística.

- Manifesta as sensacións,
as impresións e os sentimentos que lle provoca a
narración da tempestade.
Utiliza cores (primarias e
mesturadas).

CCEC
CAA

- Utilizar a escoita musical
para ter diferentes sensacións.

Expresión de sentimentos
e emocións como forma de
interacción social.

CCL
CCEC
CAA

- Manter unha boa
- Audición de obras
actitude de escoita ante
musicais galegas.
pezas musicais así como
o respecto pola música
galega.
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Competencias
clave

ACTIVIDADES

Finalizada a viaxe, iniciar a posta en común da experiencia e de onde chegaron
ao espertar.

3 ª sesión.
Traballo cooperativo. Elaboración dunha lista coas necesidades básicas
para sobrevivir nunha illa deserta.
Dividir a clase en pequenos grupos (3 ou 4 nenos/as) para traballar a técnica do
folio xiratorio*.
Seguidamente len as palabras e inician un debate para seleccionar catro delas,
xustificando esta elección.
Unha vez rematado o traballo do grupo establécese unha posta en común, na que
cada portavoz expón as palabras elixidas e a súa xustificación. Con todas faise unha
lista xeral.
Técnica do folio xiratorio*. Colocar na mesa un folio no que un compoñente do
equipo escribe o nome de algo necesario para subsistir, cando remata pasa o folio ao seu
compañeiro/a da dereita para que escriba a súa parte da tarefa, e así sucesivamente.
Danse dúas voltas ata que cada compoñente escriba dúas veces (non poderá haber
palabras repetidas). Cando un membro do equipo escribe a súa parte, os demais teñen
que estar atentos, axudar, corrixir..., posto que todos/as son responsables da produción
do equipo (non só da súa parte...).

4ª sesión.
Traballo de investigación por parellas. Utilización das tic.
Un bo lugar para levar a cabo esta sesión pode ser a aula
(depende dos recursos da escola).
• Buscar e anotar que materiais aparecen no bote.
• Por que apareceron no bote eses obxectos e non outros?
20

tic

ou a biblioteca

• Buscar información consultando internet sobre que obxectos pode haber nun
bote salvavidas.
• Que obxectos ou alimentos botan en falta e cales engadirían.
Para mais información pódese consultar nestas páxinas:
http://www.salvamentomaritimo.es/seguridadnautica/antes-de-zarpar/materialde-seguridad/
http://fisterre.blogspot.com.es/2012/09/que-es-un-bote-salvavidas-para-que.html
• No inicio do capítulo di que a noite de San Xoan é Máxica. Busca información
sobre ela.
Ao remate poñeranse en común estas informacións.

5ª sesión.
Expresión artística.
Traballo individual.
• Retomar a lectura por parte do mestre/a onde se narra a treboada:
• “ ... esa noite de San Xoan…” Ata: “… estaban completamente mollados e
cheíños de frío”.
• (NOTA: se se utiliza a versión reducida do conto a narración será dende: “Esa
noite de San Xoan...” Ata “… comezou a lamberlle a cara ata que, aos poucos,
reaccionou.)
• O/a titor/a le moi lentamente e o alumnado escoita a narración e ao mesmo
tempo debuxa como imaxina a escena. Todos os debuxos colócanse na aula.
• Escoitar a mesma canción que os personaxes cando van quedando durmidos,
e despois comentar as sensacións, impresións e sentimentos que lles provoca
esta audición.
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Chegada á illa. Coa información que proporciona este capítulo
o alumnado iniciará un traballo de investigación de como sobrevivir
utilizando os recursos que teñen.

1 ª sesión.
Iniciar a sesión coa lectura do conto, imprimindo o capítulo e repartíndoo
entre o alumnado, ou directamente nos ordenadores ou na pantalla da aula.
Despois da lectura colectiva ou individual comentar:
• Que nos conta este segundo capítulo?
• A Mario mordéronlle as formigas. As formigas morden? Busca información.
• Que son as amoras? Comíchelas algunha vez? Onde nacen?
• Que significa a “memoria das plantas”.
• Segundo o traballado no anterior capítulo, pensas que xa teñen resolta a súa
supervivencia?
• Escribe que tres cousas levarías a unha illa deserta. (Esta cuestión volverase a
facer no último capítulo, polo que terán que constar por escrito nalgún taboleiro
da aula.)
• A escritora no texto di: “Outras enredadeiras caían como trenzas ben peiteadas”.
Podes identificar que figura literaria está utilizando?
• Sabes por que a palabra; ás leva acento? Como se chama este tipo de acento?
Na lectura busca outras palabras que tamén teñan este acento.
• Elaborar unha lista de palabras que non entendan e en parellas buscar o seu
significado utilizando o dicionario e posteriormente realizar unha posta en
común.

2 ª sesión.
Traballo en grupo cooperativo.
En pequeno grupo e coa Técnica 1-2-4*, facer unha lista de datos para elaborar
un mapa da illa.
Os pasos que se deben seguir son:
1. Facer unha lista de todos os datos que nos dá a lectura para elaborar un mapa
da illa.
22
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Criterios
de avaliación

Estándares
de aprendizaxe

- Usar de xeito correcto
- Busca guiada de
as TIC como ferramenta información en internet
para a súa aprendizaxe. e noutros soportes.
- Utilizar correctamente o
dicionario para aumentar
o seu vocabulario.

- Buscar, seleccionar información de forma guiada e
comunicar os resultados
en diferentes soportes.

- Efectúa buscas guiadas
de información na rede.
- Busca e selecciona información de forma guiada
e comunica o resultado
de forma oral e escrita,
de maneira limpa, clara e
ordenada, en diferentes
soportes.

CAA
CCL
CMCCT
CSIEE

- Ser capaz de traballar
de forma cooperativa dun xeito correcto
asumindo o seu papel no
grupo correctamente.

- O traballo cooperativo.
Iniciación ás técnicas
de traballo.
- Recursos e técnicas
de traballo intelectual.
- Hábitos de traballo,
esforzo e responsabilidade.

- Traballar de forma cooperativa, respectando os
compañeiros/as, o material
e as normas de convivencia.

- Utiliza estratexias para
traballar de forma individual e en equipo e respecta os compañeiros/as, o
material e as normas de
convivencia.

CAA
CMCCT
CSC
CSIEE

- Participar de xeito
activo nas actividades
de grupo con respecto e
tolerancia.
- Formar parte activa das
dinámicas de grupo.

- A cooperación e o diálogo como valores democráticos e recursos
básicos na resolución
pacífica de conflitos.

- Traballar en equipo e
adoptar un comportamento
de respecto e tolerancia
ante as achegas alleas.

- .Participa en actividades
individuais e de grupo
adoptando un comportamento responsable, construtivo e solidario.

CSC
CAA

- Ser quen de valorar
certos aspectos básicos
para ter unha vida saudable e coñecer a súa
importancia.

- Hábitos que inflúen
nunha vida saudable: a
alimentación.

- Coñecer e valorar a relación entre o benestar e a
práctica de determinados
hábitos alimenticios para a
súa supervivencia .

- Relacionar a vida cunha
serie de necesidades básicas para ela.

CMCCT
CSC

- Ser capaz de realizar
unha obra artísticas expresando unha situación
determinada a utilizando
as cores axeitadas para
tal propósito.
- Relacionar textos con
producións artísticas.

- Planificación e organización para axustar
o proceso de creación
individual ás intencións
previstas, seleccionando adecuadamente os
materiais, e cores.

- Utilizar instrumentos,
técnicas e materiais adecuados para alcanzar un
produto artístico final.

- Utiliza cores (primarias e
mesturadas) e tonalidades
cunha intención estética,
manexando diferentes
técnicas.

CCEC
CAA

- Manter unha boa
- Audición de pezas
actitude de escoita ante
vocais e instrumentais.
pezas musicais así como
o gusto pola música
tradicional galega.
- Reflexionar sobre o
sentimento que transmite
unha canción.

- Manter unha actitude
de respecto e de escoita
activa.

- Respecta os tempos de
silencio para o bo estudo
dos sons e a escoita das
audicións.

CSC
CCEC

- Ser capaz de resumir
un texto plasmando as
ideas principais e secundarias.

- Lectura, comprensión
do seu contido, recoñecemento do tema, así
como das ideas principais e secundarias.

- Comprender o texto e
utilizar a lectura como
medio para ampliar o seu
vocabulario e fixar a ortografía correcta.

- Entende a mensaxe dun
CL
texto de xeito global e identifica as ideas principais e
secundarias.

- Utilizar a linguaxe escrita e oral para expresar
opinións de temas concretos e xustificalos.

- Utilización da linguaxe
para expresar a súas
opinións e xuízos, debidamente xustificados
sobre diferentes tema e
comportamentos.

- Favorecer a través da
lingua a formación dun
pensamento crítico que
impida discriminacións e
prexuízos.

- Expresa por escrito
opinións,reflexións e valoracións argumentadas

CL

- Comunicarse coa maior - Interese por expresarcorrección posible na
se oralmente coa prolingua galega.
nuncia e coa entoación
adecuadas.

- Interesarse por amosar
unha pronuncia e entoación adecuadas.

- Interésase por expresarse
oralmente coa pronuncia
e entoación adecuada a
cada acto comunicativo e
propia da lingua galega.

CCL
CAA
CCEC
CSIEE

- Ter unha boa comprensión escrita.

- Comprensión de
textos sinxelos do
ámbito escolar en
soporte papel ou dixital
para aprender e para
informarse, tanto os
producidos con finalidade didáctica como
informativa.

- Comprender, buscar,
localizar e seleccionar
información explícita en
textos escritos de soportes
variados (webs, libros...), e
iniciar a realización de inferencias para determinar
intencións e dobres sentidos bastante evidentes.

- Busca, localiza e selecciona información concreta dun texto sinxelo,
deducindo o significado de
palabras e expresións polo
contexto.

CCL
CAA
CSIEE

- Ser capaz de expresar
os seus sentimentos e
emocións ante situacións
dadas, así como buscar
solucións .

- As emocións. Identificación, recoñecemento,
expresión e verbalización. Causas e consecuencias.

- Estruturar un pensamento efectivo e independente
empregando as emocións
de forma positiva.

- Expresa os seus sentimentos, necesidades e dereitos, á vez que respecta
os dos e das demais nas
actividades cooperativas.

CSC
CSIEE
CCL

Obxectivos

Contidos
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Competencias
clave

ACTIVIDADES

1ª sesión.
Nesta primeira sesión preténdese implicar o alumnado nesta aventura.
Iniciar a sesión coa lectura do conto, imprimindo o capítulo e repartíndoo entre o
alumnado, directamente nos ordenadores ou na pantalla da aula.
Despois da lectura colectiva ou individual do primeiro capítulo, comentar:
• De que trata esta historia?
• Quen son os protagonistas?
• Onde pensas que chegarán?
• Tamén se poden buscar situacións novas. Por exemplo: Antía fala do seu avó,
que era mariñeiro e conta historias do Gran Sol. Buscar información sobre este
lugar e acompañar con imaxes, mapas,...
• A cadela de Mariña chámase Mincha. Sabes que é unha “Mincha”? E a
expresión “andar nas Minchas”?
Elaborar unha listaxe de palabras que non entendan e en parellas buscar o seu
significado utilizando o dicionario e posteriormente realizar unha posta en común.

2ª sesión.
Con esta sesión de relaxación inténtase empatizar cos personaxes seguindo
os seus pasos e imaxinar como sería o seu comportamento se fosen el e elas.
Iniciar a sesión cunha “viaxe virtual” a través da imaxinación, coa música de:
https://www.youtube.com/watch?v=DIUQ5bXqJD8
https://www.youtube.com/watch?v=eHviaM6j0Xs
(Pódese usar calquera outra que sexa axeitada á actividade.)
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O alumnado adopta unha postura cómoda e relaxada deitado boca arriba, cos
brazos lixeiramente separados do corpo, os pés abertos cara a fóra e os ollos pechados,
mentres a través da música e das palabras do/a titor/a (que falará lentamente e con
unha voz baixa), comeza a relaxarse, concéntrase na súa respiración e imaxínase
nunha barca, sincronizando a súa respiración coas ondas do mar. O seu corpo cada
vez pesa menos, están lixeiros e relaxados e pouco a pouco senten como os leva o
vaivén das ondas do mar.
Seguindo o relato e a música senten como comeza a treboada, as ondas son
cada vez máis fortes e o movemento da barca é mais inestable… (pódese utilizar a
descrición da treboada).
A sesión remata coa calma do mar e a chegada a algún lugar... Cadaquén elixe
o seu.
Finalizada a viaxe iniciarase a posta en común do que sentiron e do lugar onde
chegaron ao espertar.
Tamén se pode comentar como se sentiron na sesión e se conseguiron relaxarse
por completo e, de non ser así, que foi o que o dificultou.
Facer unha listaxe das “cousas que impiden que me relaxe”.

3ª sesión.
Traballo cooperativo: elaboración dunha lista das necesidades básicas para
sobrevivir nunha illa deserta.
Dividir a clase en pequenos grupos (3 ou 4 nenos/as) para traballar a técnica do
folio xiratorio.
Técnica do folio xiratorio. Colocar na mesa un folio, no que un compoñente do
equipo escribirá o nome de algo que considere necesario para subsistir, cando remata
pasa o folio ao seu compañeiro/a da dereita para que escriba outra palabra, e así
sucesivamente. Daranse dúas voltas ata que cada compoñente escriba dúas veces
(non poderá haber palabras repetidas).
Cando un membro do equipo escribe a súa parte, os/as demais teñen que estar
atentos/as, axudar, corrixir..., posto que todos son responsables da produción do equipo
(non só da súa parte...).
Seguidamente len as palabras e inician un debate para seleccionar catro delas
xustificando esta elección.
Unha vez rematado o traballo do pequeno grupo establécese unha posta en
común, na que cada portavoz expón as palabras elixidas e a súa xustificación. Con
todas faise unha lista xeral que, posteriormente, entre todos/as terán que seleccionar
catro.
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4ª sesión.
Traballo de investigación por parellas: utilización das tic.
Un bo lugar para levar a cabo esta sesión pode ser o aula
(depende dos recursos da escola).

tic

ou a biblioteca

Buscar que materiais aparecen no bote e anotar:
• Por que apareceron no bote eses obxectos e non outros?
• Busca información consultando internet sobre que materiais pode haber nun
bote salvavidas.
•

Que obxectos ou alimentos botan en falta e cales engadirían.

• No inicio do capítulo di que a noite de San Xoán é máxica. Busca información
sobre ela.
Ao remate poñeranse en común as informacións que se recolleron.

5ª sesión.
Expresión artística.
Traballo individual.
• Retomar a lectura por parte do mestre/a onde se narra a treboada:
“ ... esa noite, a brisa de San Xoan…” Ata: “… o bote parecía unha onda nova no
medio daquel remuiño”.
O alumnado escoita a narración e a continuación debuxa, utilizando as cores e
tonalidades adecuadas para expresar o que lles suxire o relato.
Gran grupo.
Escoitar a canción que soa cando están quedando durmidos e despois manifestar
as sensacións, impresións e sentimentos que lles provoca esta audición.
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CAPÍTULO 2
A illa

28

Ao

espertar, decatáronse de que non fora un pesadelo. Seguían alí, xuntos,
con frío nos pés nalgún lugar. E co primeiro raio de sol rompendo a
escuridade, o bote quedou varado na area. Aquilo non se parecía a
nada do que viran. Mincha deu un chimpo na area e buscou un lugar
afastado para ter intimidade. Seguírona Antía e Mario, que sentiron o gusto de pisar
terra. Mario correu cara ás árbores esperando ver casas ou un posto de xeados...
Nada. Sentaron os tres e as bágoas esvaráronlles polas meixelas. Habería que esperar
para que fosen dar con eles naquela illa. Botaban de menos o bico das súas familias
co que comezaban cada día. Mincha chegou co fociño cheo de area e lambeulle as
bágoas a Mariña, facéndoa sorrir.
Antía deu en pensar nos libros da escola, nas historias en que todo acababa ben.
Iso era o que ía pasar...
Antía, teño unha idea! Vou ser a xefa da tripulación! O primeiro é explorar o lugar
para buscar auga. Que emocionante, non? —dixo Mariña.
Emocionante, dicía. Pero que lle estaba pasando á súa amiga? Daba a sensación
de que Mariña estaba nun campamento de verán!
—Isto é como ser Robinson Crusoe! —exclamou Mariña.
—Quen? —preguntou estrañada Antía.
—Un náufrago que chegou a unha illa na que viviu unha morea de anos!
—Unha morea de anos?? Mariña, non sei de cando é ese Robinson, pero agora
hai localizadores e GPS... É imposible estar fóra unha morea de anos!
—Quen está de aniversario? —preguntou Mario despistado.
—Ninguén! —dixeron moi serias Antía e Mariña, case sen mirarse.
—Pois iso, Robinson atopa todo para sobrevivir e, ademais, un amigo, Venres.
—A partir de hoxe son Robinson porque son a maior. E ti, pequeno, es Venres!
Mariña e Mincha poden seguir cos seus nomes.
—Eu son Mario! E non son pequeno!
—Non, ti es Venres! —riu Antía.
—Nin venres, nin xoves... eu son Mario!! —estaba enfadado de verdade.
—Creo que eu son mellor Robinson, Antía.
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—Iso! Mincha e mais eu queremos a Mariña! —berrou Mario.
Antía sorriu, quizais a súa amiga e o seu irmán levasen razón. Mariña propuxo
recoñecer o lugar, chegar ata o máis elevado para ter unha visión máis ampla. Mincha
e Mario quedarían na praia, coidando das poucas cousas que tiñan.
—Non! —foi todo o que respondeu Mario. E non fixo falta que se lle dixese nada
máis. Na súa cara había tanto medo que Antía e Mariña xa non insistiron.
Irían os catro. Así Mincha podería indicar o camiño correcto ou alertalos dalgún
perigo, algo que nunca fixera, pero igual agora espertaba o seu instinto. Mincha só
ladraba cando a súa cunca de galletas estaba baleira e sabía ulir moi ben as bolsas do
súper.
O sol aínda non estaba no alto do ceo, pero quentaba con tanta forza que aos
catro gustoulles a sombra das árbores. Mariña e Antía ían diante, abrindo camiño para
Mario e Mincha. A súa misión era coñecer o lugar, buscar auga doce e comida. O
difícil era saber cara a onde tirar e, sobre todo, buscar algún sinal para volver. Subían,
baixaban, ían á esquerda, á dereita... pero parecía que estaban no mesmo lugar. Ao
mirar cara a atrás, o único que quedaba oculto era o mar. Suaban tanto que o salitre
que tiñan na pel molestaba cada paso.
Antía ía cortando mostras das follas que atopaban polo camiño. Era curiosa por
natureza, e pensou que levar conta das especies de plantas, ía axudalos a identificar
o camiño de volta. A Mario pareceulle moi boa idea, pero, en lugar de recoller follas,
decidiu arrincar algunha planta de raíz.
—Que fas? —preguntou Antía—. Temos que coidar a natureza, sen arrincar nada.
Por que non me axudas coas follas?
—Queredes apurar! Non temos todo o día! —protestou Mariña—. Pode aparecer
un barco.
Antía recoñeceu que a Mariña o nome de Robinson acaíalle moi ben. Por alí, había
unhas penedas de formas curiosas, cunhas vetas moradas que brillaban co sol. Eran as
únicas que non tiñan lique. Quedaron mirando para elas e cada un deles apreciou unha
cousa diferente. Nunca viran esa cor e esas formas nunha pedra.
Despois dun tempo de voltas e reviravoltas empinadas, Mario non podía máis. E
xusto alí, había unha peneda con forma de barca ou de sofá, así que se deixou caer
nela. Non era tan cómoda como parecía. Tería que deitarse nas plantas. Pero cando
deu co chan, notou unhas cóxegas polas pernas. Mincha comezou a ladrar e a dar
pequenos choutos. Había un cento de formigas xigantes que estaban xa preparadas
para o ataque. Mario ergueuse dun chimpo e comezou a sacudir todo o corpo. Antía
axudouno a liberarse das formigas, pero non foron tan rápidos como para impedir catro
ou cinco picaduras.
—Mórdenme! Mórdenme! —berrou Mario asustado.
—Que van morder! —dixo Antía—, as formigas non teñen dentes!
—Estas si! Non ves o grandes e o peludas que son!! —dixo Mario sinalándoas.
—Ten razón! Nunca vira formigas xigantes! —asegurou Mariña.
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A primeira intención de Mariña foi botarlle auga para aliviar o proído, pero Antía
freouna. Quedaba xa unha soa botella e non podían desperdiciar nin unha gota. Despois
de comprobar que non quedaba ningunha formiga en Mario, seguiron o seu camiño moi
alerta. Non eran os únicos habitantes, e o mellor sería ter unha convivencia pacífica.
Antía continuaba co seu herbario. O gusto polas plantas herdouno da súa avoa. A
avoa Ofelia cantáballe ao seu xardín mentres refrescaba con auga as raíces. Dicía
Ofelia que había herbas para as dores, para a tristeza, para estudar, para a fame, para
namorar... Por alí había algunhas das que apañara con ela. Recoñecía a malva e tamén
as leitarugas. Oxalá estivese alí con eles!
—Antía, non vexo a Mincha... —dixo de súpeto Mariña.
—Eu tampouco... dende o das formigas xigantes —preocupouse Mario.
—Igual está agochada. Tenlle medo ás treboadas e ás formigas! —riu Antía.
—Non! Mincha non lle ten medo ás formigas... Minchaaaa!!! —Mariña comezou
a chamala.
—Minchaaaaa!!! —berraron os tres á vez.
Agardaron en silencio por se eran quen de escoitar algo... Insistiron unha vez
máis... Mariña pensou que igual caera nun burato profundo... Ata que apareceu, mollada,
movendo o rabo. Mincha comezou a sacudirse no medio dos tres. Aquelas gotas de
auga non eran salgadas.
—De onde vés, Michiña? —dixo emocionada Mariña.
—Atopaches auga? —preguntoulle Antía acariñándolle o fociño—. Veña pequena,
lévanos á auga! —pediulle Antía.
Mincha era como se entendese as palabras de Antía. Tiña unha misión! E
volvendo sobre os seus propios andares, foinos conducindo entre penedos e árbores
con enredadeiras tan grosas como lianas. Outras enredadeiras caían como trenzas ben
peiteadas. E, de súpeto, había unha poza na que caía auga limpísima dunha pequena
fervenza. Aquilo era xenial! Un choff de Mincha seguido dun chooffff de Mario, e do
seu riso semellaron explosións de alegría. Que pracer bañarse en auga doce e poder
eliminar o proído do salitre!
—Mario! —berrou Antía, pero xa era tarde.
—Ai! Non fago pé!! Antíaaa!!! —Mario decatárase tarde de que a poza non era
como a piscina da súa vila. E el non era un gran nadador
Saltaron Mariña e Antía arrastrou a Mario cara a unha beira. Pero Mario agarrábase
tan forte que a piques estiveron de ir para o fondo. Antía e Mariña xogaron un bo anaco
na auga con Mincha. O baño abriulles o apetito e só de pensar en comer galletas,
púñaselles un nó na gorxa. Imaxinaron unha ensalada con froitas, un polo fritido... A
calor que sentían na cara indicaba que andaban polo mediodía ou pola hora da sesta.
—Na casa din que non podemos andar ao sol cando... —comezou a dicir Mario.
—Xa o sabemos Mario! Pero non estamos na casa. Non serven eses consellos
candos estamos perdidos e non sabemos que temos que facer! —rebentou Antía.
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Tiñan que volver á praia e recoller madeira para prender o lume. Non sería difícil,
Mariña vira mistos no bote. Iso daríalles algo que facer para afastar a morriña.
—Veña! Un último baño! Enchemos as botellas e probamos eses froitos de aí...
Igual están bos! —propuxo Mariña, chiscándolle un ollo a Antía.
—E como non o dixeches antes? —dixo Antía dirixíndose cara a eles—. Mario,
queres probar ti?
—E por que? E se son velenosos? Na casa din que non podemos comer calquera
cousa, e moito menos se non a coñecemos! —respondeu Mario.
—Non che dariamos algo que estivese mal! Confía en nós! —sorriu Antía coa
mirada cómplice de Mariña.
Mario non tivo opción. Tragou saliva, meteu un anaquiño na boca e mastigouno
varias veces antes de tragalo. Non estaba mal, nada mal. Sabía igual ca as amoras que
había ao lado dos camiños na súa vila.
—Mmmmhhh, están bos! Saben a amoras! —dixo Mario dando a súa aprobación.
—Pois claro que son amoras! Mira que negras e grandes! —riu Antía.
Mario deuse conta da broma cando as viu rir a cachón. Como ía pensar el que
naquela illa había amoras! Parecéronlles as mellores do mundo. Comeron ata fartar.
Tiñan os dedos e os beizos pintados de vermello. Ata á pobre Mincha, que non era
moi amiga das froitas, soubéronlle. Encheron de froita os petos e as follas xigantes
que apañara Antía e decidiron baixar á praia. Tiñan auga e algo máis que comer. Isto
púxoos de bo humor para comezar o camiño de volta.
—Temos que fixarnos ben. Teremos que vir moito ata aquí para buscar auga e
amoras —pensou en alto Antía.
—Non tanto, seguro que nos veñen buscar axiña! —dixo Mariña.
—Pois, por se acaso... mellor facemos un mapa, vale? —insistiu Antía.
Antes de baixar miraron ao seu redor para localizar a súa praia e o bote. Dende
alí víase ben case toda a illa, as copas das árbores, o ceo e o mar rodeándoa. O paso
que abriran entre a vexetación desaparecera. Os arbustos volveran á súa posición. Era
a memoria das plantas! Iso tamén llo dixera a avoa.
—Mariña, que faría Robinson para non perderse? —preguntou Antía.
—Non o sei... Fixaríase moito e marcaría os lugares...—dubidou Mariña.
—E con que marcamos? —volveu preguntar Antía, acenando coas mans.
—Coas amoras! Mira como tes as mans! —riu Mario.
—Boa idea! —exclamaron as nenas a un tempo.
—E que pintamos? Podemos poñer os nosos nomes, ou debuxos... —dixo Mario.
—Non, tardariamos moito! —protestou Mariña.
—Os homes antigos pintaban nas rochas, e digo eu que andarían tan ocupados
coma nós! —enfadouse Mario—. Dixéronnolo nunha excursión do cole!
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—Perdoa. Entendera mal. Pintar petróglifos é boa idea,—desculpouse Mariña.
—Si! Es un auténtico Robinson, irmanciño! —celebrou Antía—. Que vos parece,
espiral se é o camiño correcto e unhas aspas se é incorrecto?
A primeira parte do camiño non foi difícil. Lembraban as lianas, polo que non facía
falta marcar nada. Marcaron nos troncos e no lique. Segundo ían baixando, ían tratando
de recordar o camiño correcto. Antía lembrouse das follas enormes que collera e Mario
da pedra con forma de barca onde estaban as formigas. Dubidaron a partir das formigas.
Decidiron que para a esquerda e unha árbore retorta que non viran na subida fixo que
caesen na conta de que era para a dereita. Aí habería que poñer aspas. Nas pedras
lilas que brillaban tamén pintaron a espiral. E aos poucos, con moitos acertos e algunha
equivocación chegaron ata a praia. E iso converteunos en auténticos superviventes!
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Criterios
de avaliación

Estándares
de aprendizaxe

Competencias
clave

Obxectivos

Contidos

- Usar de xeito correcto
as TIC como ferramenta
para a súa aprendizaxe.
- Iniciarse no uso do
dicionario para aumentar
o seu vocabulario.

- Busca guiada de
información en internet
e noutros soportes.

- Busca guiada de informa- - Busca e selecciona inforción en internet e noutros
mación de forma guiada e
soportes.
comunica o resultado de forma oral e escrita, de maneira
limpa, clara e ordenada, en
diferentes soportes.

CAA
CCL
CMCCT
CSIEE
CCEC
CD

- Iniciarse no traballo
cooperativo e asumir o
seu rol.

- O traballo cooperativo.
- Iniciación ás técnicas
de traballo. Recursos
e técnicas de traballo
intelectual.
- Hábitos de traballo,
esforzo e responsabilidade.

- Traballar de forma cooperativa, respectando os
compañeiros/as, o material
e as normas de convivencia.

- Utiliza estratexias para
traballar de forma individual e en equipo e respecta os compañeiros/as, o
material e as normas de
convivencia.

CAA
CMCCT
CSC
CSIEE

- Participar en situacións
de intercambio comunicativo respectando a
quenda.

- Estratexias e normas
para o intercambio
comunicativo: participación; escoita;
respecto á quenda de
palabra; respecto polos
sentimentos dos e das
demais.

- Participar en situacións
de comunicación, dirixidas ou espontáneas,
respectando a quenda de
palabra.

- Expresa de forma global
sentimentos, vivencias e
emocións propias.
- Aplica as normas sociocomunicativas: escoita
e respecta a quenda de
palabra.

CCL
CAA
CSC

- Observar e identificar
plantas con follas comestibles.
- Identificar e diferenciar
plantas silvestres e plantas cultivadas.
- Fomentar o respecto e
o coidado das plantas.

- Observación, identificación e clasificación
de plantas do contorno.
- Identificación de plantas con follas comestibles.
- Plantas cultivadas e
plantas silvestres.
- Respecto polas plantas e o seu medio.

- Observar e identificar, de
maneira elemental e en
equipo, algunha planta de
folla comestible no seu medio
natural ou na aula e comunicar de xeito oral e escrito
os resultados, empregando
diferentes soportes.
- Identifica e diferencia as
plantas silvestres e as plantas
cultivadas.
- Valora e respecta e o coidado polas plantas.

- Explica as principais
características das plantas
comestibles empregando
diferentes soportes.
- Diferencia as plantas
silvestres e as plantas
cultivadas.
- Respecta e coida as
plantas.

CMCCT
CD
CAA
CCL
CSC

- Identificar algúns elementos que forman parte
da illa.
- Debuxar as partes da
illa nun mapa

- A contorna física:
observacións das características principais
dunha illa.
- Localización dos elementos da illa.

- Identificar os elementos
principais da contorna partindo dunha illa a través da
observación.
- Localizar e debuxar os
elementos dunha illa.
- Valorar a importancia que
ten para a vida dos seres vivos o coidado dos elementos
da paisaxe máis próxima.

- Elabora e recolle información sobre aspectos dunha
illa, empregando debuxos.
- Describe e debuxa os
elementos básicos dunha
illa partindo do conto.

CMCCT
CD
CAA
CCL
CSC

- Escoitar e comprender
a información dun texto
oral.

- Comprensión dun tex- - Comprender a informato oral. Ideas principais. ción xeral e relevante dun
texto.

- Mostra unha actitude de
escoita activa.
- Comprende a información xeral de textos de uso
habitual.

CCL
CAA

- Expresarse e comunicarse de forma oral con
coherencia.

- Participación en situación de comunicación
de aula, espontáneas
ou dirixidas, organizando, de forma xeral, o
discurso.

- Participa activamente
en diversas situacións de
comunicación.

CCL
CD
CAA
CSC
CSIEE

- Ampliar o vocabulario.

- Ampliación de vocabu- - Ampliar o vocabulario a
lario.
partir da lectura do conto
para mellorar a expresión
e a comunicación.

- Utiliza palabras novas en
interaccións orais.

CCL

- Interpretar representacións espaciais sinxelas.

- Interpretación de representacións espaciais
sinxelas en situacións da
vida cotiá.
- Descrición de posicións
e movementos, en relación a un mesmo e a outros puntos de referencia.

- Interpretar representacións espaciais sinxelas
realizadas a partir de
sistemas de referencia e
de obxectos ou situacións
familiares.

- Describe a situación dun
CMCT
obxecto do espazo próximo CAA
en relación a un mesmo
CCL
- Describe a situación dun
obxecto do espazo próximo
en relación a outros puntos
de referencia.

- Identificar e expresar
os estados e ánimo das
demais persoais

- O respecto e a valoración dos e das demais.
A empatía.

- Comprender a outras
persoas, detectar e expresar as súas características e identificar as súas
emocións.

- Describe oralmente as caracte- CSC
rísticas de diferentes persoas.
CSIEE
- Recoñece e explica emocións CCL
e estados de ánimo das demais
persoas.
- Identifica e comunica as
emocións dos e das personaxes
en fotografías, pinturas ou
películas.

- Expresarse e comunicarse de forma oral e con
certa coherencia para satisfacer as necesidades de
comunicación en diferentes situacións de aula.
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ACTIVIDADES

Chegada á illa. Coa información que aporta este capítulo,
o alumnado inicia un traballo de investigación de como
subsistir utilizando os recursos que teñen.
1ª sesión.
Iniciamos esta primeira sesión coa lectura do conto por parte do/a titor/a.
Despois da lectura do 2º capítulo, comentar en asemblea:
• Que nos conta este capítulo?
• A Mario mordéronlle unhas formigas. As formigas morden? Busca información.
• Que son as amoras? Comíchelas algunha vez? Onde se atopan? Que outros
froitos se poden atopar na estrada? Pódese comer todo o que atopamos?
• Que significa “a memoria das plantas”? Preguntar nas casas se non se chega a
ningunha conclusión.
• Como farías ti para non perderte?
• Segundo o traballado no anterior capítulo, pensas que xa teñen resolta a súa
supervivencia.
• Escribe tres cousas que levarías a unha illa deserta. (Esta resposta ten que
constar por escrito nalgún lugar da aula, xa que se retoma no 5º capítulo.)
Elaborar unha lista de palabras que non entendan, escribilas no encerado. Intentar
buscar no dicionario o significado delas , posteriormente, realizar unha posta en común.
Recoller todo ese vocabulario co seu significado no glosario iniciado no 1º capítulo.
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2ª sesión.
Recórdase como é a illa e elabórase en pequeno grupo (3 ou 4 membros) unha lista
por medio da Técnica 1-2-4, de todos os elementos da illa que se sinalan no conto.

Técnica 1-2-4:
1. Cada neno ou nena pensa de maneira individual a resposta.
2. A continuación xúntanse por parellas, onde comparten, comentan e completan todos
os elementos da illa que se aparecen no conto.
4. En equipos de catro, as dúas parellas poñen en común, completan, acordan e
elaboran unha lista máis completa coas achegas de todo o equipo. Nos tres pasos
escriben as súas respostas nunha folla.
A continuación debuxar individualmente o mapa da illa con todas as referencias.
Ao rematar, poñer en común os debuxos e comprobar se hai algunha diferenza e intentar
explicar por que.

3ª sesión.
Mariña no conto fai varias referencias a Robinson Crusoe.
Intentar buscar na biblioteca unha versión adaptada de Robinson Crusoe e contarlle a
historia ao alumnado.
• Cales son os personaxes da historia?
• Quen é o autor do libro?
• Como conseguiu sobrevivir Robinson?
• Que semellanzas e diferenzas atopan cos nosos protagonistas?
O alumnado pode buscar na casa ou na biblioteca do colexio algún libro sobre naufraxios
para poder consultalos e poder facer unha exposición.

4ª sesión.
Para poder levar a cabo esta sesión, previamente terán que investigar coa axuda
das familias distintos tipos de plantas de follas comestibles, traendo información
e algún exemplar á aula.
Comezar a sesión poñendo en común o material. Nesta exposición falar de:
1. Nome da planta, orixe, características, utilización.
2. Clasificación das plantas en follas comestibles e non comestibles.
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Despois da exposición repartir as follas e a ficha da planta por grupos e na biblioteca,
coa axuda dos libros, revistas e das tic buscar información sobre elas.
Nome común da planta:
Nome científico:
Características físicas:
Utilización:
Silvestre ou cultivada?
Ilustración ou debuxo da planta:

Finalizar esta sesión coa realización dun herbario sobre as plantas de follas comestibles
da nosa vida cotiá.
Finalmente ordenar as fichas alfabeticamente para metelas nun ficheiro
Para máis información, pódese consultar a páxina sobre plantas silvestres:
http://www.labioguia.com/10-plantas-silvestres-comestibles/
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Obxectivos

Contidos

Criterios
de avaliación

Estándares
de aprendizaxe

- Usar de xeito correcto
as TIC como ferramenta
para a súa aprendizaxe.
- Utilizar o dicionario
para aumentar o seu
vocabulario

- Busca guiada de
información en internet
e outros soportes.

- Buscar, seleccionar información de forma guiada e
comunicar os resultados
en diferentes soportes.

- Efectúa buscas guiadas
de información na rede.
- Busca e selecciona información de forma guiada
e comunica o resultado
de forma oral e escrita,
de maneira limpa, clara e
ordenada.

CAA
CCL
CMCCT
CSIEE

- Ser capaz de traballar
de forma cooperativa dun xeito correcto
asumindo o seu papel no
grupo.

- O traballo cooperativo.
- Iniciación ás técnicas
de traballo.
- Recursos e técnicas
de traballo intelectual.
- Hábitos de traballo,
esforzo e responsabilidade.

- Traballar de forma
cooperativa, respectando os compañeiros/as, o
material e as normas de
convivencia.

- Utiliza estratexias para
traballar de forma individual e en equipo.
- Respecta os compañeiros/as, o material e as
normas de convivencia.

CAA
CMCCT
CSC
CSIEE

- Participar de xeito
activo nas actividades
de grupo con respecto e
tolerancia.
- Formar parte activa das
dinámicas de grupo.

- A cooperación e o
diálogo como valores
e recursos básicos na
resolución pacífica de
conflitos.

- Traballar en equipo e
adoptar un comportamento
de respecto e tolerancia
ante as achegas alleas.

- Participa en actividades
individuais e de grupo
adoptando un comportamento responsable,
construtivo e solidario.

CSC
CAA

- Identificar e clasificar
as plantas de follas comestibles e non comestibles do seu contorno.

- Identificación de plantas con follas comestibles.
- Clasificación das plantas de follas comestibles e non comestibles.

- Identificar e clasificar,
con criterios científicos as
plantas comestibles do
seu contorno próximo.

- Observa, identifica e
recoñece as partes das
plantas do teu contorno
que son comestibles.
- Clasifica as plantas
comestibles e non comestibles.

CMCCT
CCL
CSIEE

- Identificar e diferenciar
plantas silvestres e plantas cultivadas.
- Fomentar o respecto e
o coidado das plantas.

- Plantas cultivadas e
plantas silvestres.
- Respecto polas plantas e o seu medio.

- Identifica e diferenza as
plantas silvestres e plantas
cultivadas.
- Valora e respecta e o
coidado polas plantas.

Diferenza as plantas
silvestres e as plantas
cultivadas
- Respecta e coida as
plantas.

CMCCT
CCL
CAA
CSIEE
CD

- Recoñecer os principais elementos que
caracterizan unha illa.

- A paisaxe: elementos
básicos que caracterizan a paisaxe dunha
illa. Características.

- Elementos básicos dunha paisaxe.
- Localizar nun mapa os
principais elementos da
paisaxe: relevo, río, fervenzas…

- Define a paisaxe,
Identifica os seus elementos.

CMCCT
CAA

- Coñecer diferentes
instrumentos e estratexias para orientarse no
espazo.

- Coñecemento e uso
de diferentes técnicas,
estratexias e instrumentos para orientarse
no espazo. Puntos
cardinais

- Orientarse no espazo
próximo empregando
algunha técnica de
orientación e instrumentos.

- Interpreta unha escala
sinxela nun mapa e identifica os signos convencionais
máis usuais e básicos que
poden aparecer nel.

CMCCT
CAA
CMCCT
CCL

- Recoñecer os principais elementos que
caracterizan unha illa.

- A paisaxe: elementos
básicos que caracterizan a paisaxe dunha
illa. Características.

- Elementos básicos dunha paisaxe.
- Localizar nun mapa os
principais elementos da
paisaxe: relevo, río, fervenzas…

- Define a paisaxe,
Identifica os seus elementos.

CMCCT
CAA

- Coñecer diferentes
instrumentos e estratexias para orientarse no
espazo.

- Coñecemento e uso
de diferentes técnicas,
estratexias e instrumentos para orientarse
no espazo. Puntos
cardinais

- Orientarse no espazo
próximo empregando
algunha técnica de
orientación e instrumentos.

- Interpreta unha escala
sinxela nun mapa e identifica os signos convencionais
máis usuais e básicos que
poden aparecer nel.

CMCCT
CAA
CMCCT
CCL

- Utilizar estratexias de
comprensión lectora.

- Utilización de estratexias para a comprensión lectora.
- Identificación de palabras clave. Anticipación
de hipótese de significado polo contexto.
Uso do dicionario
- Identificación de
recursos literarios; a
comparación.

- Utilizar de xeito guiado
estratexias elementais
para a comprensión
lectora.

- Identifica as palabras
clave dun texto.
- Interpreta, intuitivamente
e con axuda, a linguaxe
figurada en textos literarios
(a comparación)

CCL
CAA
CCL
CAA
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Competencias
clave

Obxectivos

Contidos

Criterios
de avaliación

Estándares
de aprendizaxe

Competencias
clave

- Comunicarse coa maior - Interese por expresarcorrección posible na
se oralmente coa prolingua galega.
nuncia e coa entoación
adecuadas.

- Interesarse por amosar
unha pronuncia e entoación adecuadas.

Interésate por expresarte
oralmente coa pronuncia
e entoación adecuada a
cada acto comunicativo e
propia da lingua galega.

CCL
CAA
CCEC
CSIEE

- Mellorar a comprensión
escrita.

- Comprensión de
textos sinxelos do
ámbito escolar en
soporte papel ou dixital
para aprender e para
informarse, tanto os
producidos con finalidade didáctica como
informativa.

- Comprender, buscar,
localizar e seleccionar
información explícita en
textos escritos de soportes
variados (web libros...).

- Busca, localiza e selecciona información concreta dun texto sinxelo,
deducindo o significado de
palabras e expresións polo
contexto.

CCL
CAA
CSIEE

- Colaborar activamente
en traballos de grupo
utilizando habilidades de
escoita, pensamento e
empatía.

- Estratexias da lingua- - Utilizar habilidades de
xe oral como instruescoita e o pensamento de
mento de comunicaperspectiva con empatía.
ción: escoitar,preguntar,
argumentar.

- Colabora en proxectos
de grupo escoitando
activamente, demostrando
interese polas outras

CAA
CSIEE
CSC

Manter unha boa actitude ante o visionado de
películas.

- Visionar a película de
Robinson Crusoe.

- Opina sobre a situación
exposta na película.

CAA
CCEC

- Establecer similitudes e
diferenzas entre Robinson
e os personaxes do conto.
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ACTIVIDADES

2. Elaborar outra lista engadindo os datos necesarios para elaboralo correctamente.
Que outros instrumentos se poden utilizar para guiarse?
3. Debuxar o mapa cos datos que se obtiveron.
4. Posta en común para comparar os mapas e comprobar as diferenzas que hai
entre eles e analizar o porqué.
Técnica 1-2-4* .O alumnado debe de estar en equipos de catro.
1. O alumnado pensa na resposta correcta de maneira individual.
2. Por parellas, comparten, comentan e completan a súa resposta, consensuada
co compañeiro/a.
3. En equipos de catro, as dúas parellas poñen en común, completan acordan e
elaboran unha resposta coas achegas de todos os membros do equipo.
Nos tres pasos o alumnado pode escribir as súas respostas nunha folla.

3 ª sesión.
Mariña no conto fai varias referencias a Robinson Crusoe. Proxectar a
película de Robinson Crusoe e posteriormente realizar un coloquio:
• Cal son os personaxes da historia?
• En que libro está baseada a película e quen é o seu autor ?
• Que semellanzas e diferenzas atopan cos nosos protagonistas?
• Como solucionou o problema das necesidades básicas?
O alumnado pode buscar na casa ou na biblioteca do colexio algún libro para
deixalo de empréstito na aula e así poder consultalo.

4ª sesión.
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Para levar a cabo esta sesión é necesario a colaboración das familias.
O alumnado traerá da casa plantas de follas comestibles e non comestibles e
algunha información sobre elas para posteriormente realizar na aula un traballo
de investigación.
Comezar a sesión poñendo en común as plantas. Nesta exposición comentar:
1. Clasificación das plantas en follas comestibles e non comestibles.
2. Nome da planta,orixe e características.
Despois da exposición repartir por grupos as follas. Cada grupo cubre a seguinte
ficha técnica:

Nome común:
Nome científico:
Características físicas:
Propiedades:
Utilización:
Silvestre ou cultivada:
Ilustración ou debuxo da planta:

Esta actividade pode realizarse na biblioteca, e, coa axuda dos libros e das
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tic,

buscar máis información.
Finalmente, ordenar as fichas alfabeticamente para meter nun ficheiro.
Para máis información sobre plantas silvestres, pódese consultar:
http://www.labioguia.com/10-plantas-silvestres-comestibles/
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Neste capítulo o alumnado terá que axudar os protagonistas
a solucionar o problema do abeiro e buscar información
sobre a caixa que chega a illa.

1 ª sesión.
Iniciar a sesión coa lectura do conto imprimindo o capítulo e repartíndoo
entre o alumnado, ou directamente nos ordenadores ou na pantalla da aula.
Despois da lectura colectiva ou individual, comentar:
• Na lectura Mario e Antía falan que a súa avoa dáballe ao avó leitarugas para a
dor de riles. Sabes que planta é? Coñecedes a alguén que a probase?
• No texto di: “Cos cogomelos si que había que ter moita conta. A avoa de Antía
e Mario levábaos algunha vez buscalos no outono. Ía con moito tino”. A que se
refiren as expresións subliñadas?
• Parécevos boa idea a construción da cabana onde a fixeron?
• Que é para ti un tesouro? Onde o esconderías?
• Están xa a salvo coa chegada das latas de conservas? Razoa a túa resposta.
• Entre todos elaborar unha lista de palabras que non entenden e en parellas
buscar o seu significado utilizando o dicionario e posteriormente realizar unha
posta en común.
• Busca no texto verbos que formen un campo semántico ao redor da comida.
(por exemplo: engulir...)

2 ª sesión.
Traballo en grupo cooperativo.
“E alí, naquel lugar perdido, afastado e lonxe, podía ver tamén a Osa Maior”
A Antía gustáballe saber de todo, e sabía o nome dalgunhas das estrelas que vía
dende a terraza da súa casa. E alí, naquel lugar perdido, afastado e lonxe, podía ver
tamén a Osa Maior.
• Comentar:
• Que astros se ven de día e de noite no ceo.
• Porque durante o día non podemos ver as estrelas.
• Porque se producen as mareas.
• Que movementos da Terra orixinan os días e as estacións.
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5º e 6º curso de primaria
CAPÍTULO 2
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Criterios
de avaliación

Estándares
de aprendizaxe

- Usar de xeito correcto
- Busca guiada de
as tic como ferramenta
información en internet
para a súa aprendizaxe. e noutros soportes.
- Utilizar correctamente o
dicionario para aumentar
o seu vocabulario.

- Buscar, seleccionar información de forma guiada e
comunicar os resultados
en diferentes soportes.

- Efectúa buscas guiadas de
información na rede.
- Busca e selecciona información de forma guiada e
comunica o resultado de forma oral e escrita, de maneira
limpa, clara e ordenada, en
diferentes soportes.

CAA
CCL
CMCCT
CSIEE

- Ser capaz de traballar
de forma cooperativa dun xeito correcto
asumindo o seu papel no
grupo correctamente.

- O traballo cooperativo.
- Iniciación ás técnicas
de traballo.
- Recursos e técnicas
de traballo intelectual.
- Hábitos de traballo,
esforzo e responsabilidade

- Traballar de forma cooperativa, respectando os
compañeiros/as, o material
e as normas de convivencia.

- Utiliza estratexias para
traballar de forma individual e en equipo e respecta os compañeiros/as, o
material e as normas de
convivencia.

CAA
CMCCT
CSC
CSIEE

- Participar de xeito
activo nas actividades
de grupo con respecto e
tolerancia.
- Formar parte activa das
dinámicas de grupo.

- A cooperación e o diálogo como valores democráticos e recursos
básicos na resolución
pacífica de conflitos.

- Traballar en equipo e
adoptar un comportamento
de respecto e tolerancia
ante as achegas alleas.

- Participa en actividades
individuais e de grupo
adoptando un comportamento responsable, construtivo e solidario.

CSC
CAA

- Realizar un mapa a
escala cos seus signos
convencionais seguindo unha serie de datos
dados.
- Explicar una ruta oralmente.
- Saber que son a recta
gráfica e numérica nun
mapa.
- Recoñecer e representar as medidas de
proporción.

- Cartografía. Planos,
mapas e planisferios.
Mapas temáticos.
- Escalas e signos convencionais dun mapa.
- Orientación
no espazo:
técnicas,instrumentos e
estratexias.

- Describir correctamente
planos e mapas, incluíndo os
planisferios, interpretando a
súa escala e signos convencionais.

Identifica e clasifica os
diferentes tipos de mapas,
define que é a escala nun
mapa e emprega e interpreta os signos convencionais máis usuais que
poden aparecer nel.

CMCCT
CAA

- Utilizar diferentes fon- Interese pola obsertes de información para
vación e polo estudo
a coñecer as característi- rigoroso das plantas.
cas dun grupo de plantas
determinado.

- Investigar as características
das plantas empregando diferentes fontes de información.

- Coñece e explica, con
rigorosidade, as principais
características das plantas
máis utilizadas na casa.

CMCCT
CCL

- Realizar un ficheiro
cumprindo unha ficha
técnica dada coa axuda
de diferentes fontes de
información.

- Introdución no uso
das TIC e outras
fontes (directas e
indirectas) para obter
información, analizala,
organizala,documentar
o proceso mediante
o uso do cartafol e
a comunicación das
conclusións.

- Realizar traballos de
investigación que partan
do establecemento de
conxecturas e da observación.

- Fai conxecturas, predicións e recolle información
a través da observación e
experimentación iniciándose no emprego das TIC
e outras fontes directas
e indirectas, selecciona a
información relevante e organízaa, obtén conclusións
sinxelas e comunícaas.

CAA
CCL
CD
CMCCT

- Recoñecer os principais elementos dunha
illa.

- A paisaxe. Elementos que caracterizan a
paisaxe dunha illa.

- Elementos básicos dunha paisaxe.
- Localizar nun mapa os
principais elementos dunha paisaxe.

- Define a paisaxe dunha
illa e identifica os seus
elementos

CMCCT
CAA

- Clasificar as plantas
coñecidas en comestibles ou non.
- Elaborar un ficheiro de
plantas de folla comestible.

- As plantas: a estrutura - Coñecer diferentes niveis
e fisioloxía.
de clasificación das plantas , atendendo ás súas
características e tipos.

- Utiliza guías na identificación científica de plantas.

CMCCT

- Ser capaz de representar unha distancia tendo
en conta a situación
duns obxectos coñecidos
en relación co espazo.

- Exploración de distancias, percorridos e
situacións de obxectos
e persoas en relación co
espazo.

- Explora as distancias, os
percorridos e as situacións
de obxectos e persoas en
relación ao espazo.
- Observa diferentes
formas de presentar o
espazo.

CCEC
CAA
CMCCT

Obxectivos

Contidos

- Identificar diferentes
formas de representación
do espazo.
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Competencias
clave

- Representar utilizando
a unidade de medida
máis axeitada, facendo
previamente unha estimación, unha medida de
lonxitude.

- Expresión e forma
simple dunha medición
de lonxitude.

- Seleccionar e utilizar
instrumentos e unidades
de medida usuais, facendo
previamente estimacións e
expresando con precisión
das medidas de lonxitude.

- Mide con diferentes instrumentos elixindo a unidade
máis axeitada para a expresión
dunha medida.

CMCT
CAA

Comunicarse coa maior
corrección posible en
lingua galega utilizando
o vocabulario axeitado.
- Utilizar un vocabulario
axeitado ao falar dun
tema en concreto.

- Interese por expresarse oralmente coa pronuncia e coa entoación
adecuadas.

- Interesarse por amosar
unha pronuncia e entoación adecuadas.

- Interésase por expresarse
oralmente coa pronuncia e
entoación adecuada a cada acto
comunicativo e propia da lingua
galega.
- Participa en coloquios e
debates achegando ideas e
argumentos convincentes

CCL
CAA
CCEC
CSIEE

- Utilizar a linguaxe escrita e oral para expresar
opinións de temas concretos e xustificalos.

- Utilización da linguaxe
para a expresión das
súas opinións e xuízos,
debidamente xustificados sobre diferentes
tema e comportamentos.

- Favorecer a través da
lingua a formación dun
pensamento crítico que
impida discriminacións e
prexuízos.

- Expresa por escrito opinións,
reflexións e valoracións argumentadas

CL

- Ser capaz de resumir
un texto plasmando as
ideas principais e secundarias.

- Lectura, comprensión
do seu contido e recoñecemento do tema,
así como das ideas
principais e secundarias.

- Comprender o texto e
utilizar a lectura como
medio para ampliar o seu
vocabulario e fixar a ortografía correcta

- Identifica a linguaxe figurada
en textos literarios (comparación).
- Entende a mensaxe dun texto
de xeito global e identifica as
ideas principais e secundarias.

CL

- Ter unha boa comprensión escrita.

- Comprensión de
textos sinxelos do
ámbito escolar en
soporte papel ou dixital
para aprender e para
informarse, tanto os
producidos con finalidade didáctica como
informativa.

- Comprender, buscar,
localizar e seleccionar
información explícita en
textos escritos de soportes
variados (webs, libros...).

- Busca, localiza e selecciona
información concreta dun texto
sinxelo, deducindo o significado
de palabras e expresións polo
contexto.

CCL
CAA
CSIEE

- Colaborar activamente
en traballos de grupo
utilizando habilidades de
escoita , pensamento e
empatía.

- Estratexias da
linguaxe oral como
instrumento de comunicación: escoitar,
preguntar, argumentar.

- Utilizar habilidades de
- Colabora en proxectos de
escoita e o pensamento de grupo escoitando activamente,
perspectiva con empatía.
demostrando interese polas
outras.

CAA
CSIEE
CSC

- Participar nun debate
da película Náufrago.

- Valoración de como
ten cubertas as súas
necesidades básicas
sen esforzo ningún.

- Comprende a importancia das cousas que temos
para vivir sen que nos
supoña ningún esforzo
obtelas.

CAA
CCEC
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- Opina sobre o tema dunha
película.

ACTIVIDADES

Xa teñen noticias do naufraxio, saben que chegan a unha illa.
Coa información que proporciona este capítulo o alumnado iniciará
un traballo de investigación para sobrevivir nela utilizando
os recursos que alí atopan.

1ª sesión.
Iniciar a sesión coa lectura do conto, imprimindo o capítulo e repartíndoo
entre o alumnado, ou directamente nos ordenadores ou na pantalla da aula.
Despois da lectura colectiva ou individual do capítulo, comentar en asemblea:
• Que nos conta este segundo capítulo?
• A Mario mordéronlle as formigas. As formigas morden? Busca información.
• Que son as amoras? Comíchelas algunha vez? Onde as podemos atopar?
• Que significa a “memoria das plantas”?
• Segundo o traballado no anterior capítulo, pensas que xa teñen resolta a súa
supervivencia?
• Se foses ti unha persoa que naufraga, que tres cousas che gustaría ter contigo?
(Estas respostas terán que constar por escrito nalgún lugar da aula, xa que se
van retomar no 5º capítulo.)
• A escritora no texto di:
“Outras enredadeiras caían como trenzas ben peiteadas.”
“Os ruxidos dos seus estómagos eran como o croar das ras cando están contentas.”
De que figuras literarias estamos a falar? Inventa ti algunha.
• Sabes por que a palabra ás leva acento? Como se chama este tipo de acento?
Na lectura busca outras dúas que tamén teñen acento.
• Elaborar unha lista de palabras que non se entenden, en parellas buscar o
seu significado utilizando o dicionario e posteriormente realizar unha posta en
común.
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2ª sesión.
Traballo cooperativo. Técnica 1-2-4.
En pequeno grupo e coa Técnica 1-2-4, deberan facer unha lista de datos para
elaborar un mapa da illa a escala.
Técnica 1-2-4.
• Dentro do equipo de base, primeiro cada compoñente pensa cal é a resposta
correcta a unha pregunta das propostas.
• Unha vez pensasen isto (pódese poñer un tempo) colócanse de dous en dous
e intercambian as súas respostas, coméntanas e escriben unha resposta
común.
• Finalmente, todo o equipo ten que decidir cal é a resposta máis adecuada á
pregunta que se lles fixo.
Os pasos que se deben seguir para esta técnica serán os seguintes:
• Elaborar unha lista de todos os datos que nos dá a lectura para poder facer un
mapa da illa.
• Facer outra lista cos datos que nos farían falta para elaboralo correctamente.
• Inventar eses datos que faltan xustificándoos. (Por exemplo: na lectura non fala
de distancias, pero temos que estimar unhas entre cada punto que tomemos
de referencia; ter en conta os puntos cardinais...)
Unha vez elaborado esta lista cada grupo deberá facer un mapa da illa.
Cando todos teñamos os mapas deberán poñelos en común co resto da clase e
explicar cada trazo marcado, xustificándoo.
Comprobar se todos os mapas son iguais e analizar o porque.
Tamén se pode facer un mapa común para toda a clase collendo referencias
acordadas en consenso.
Ao rematar facer o mesmo coa segunda pregunta.

3ª sesión.
Este conto trata dun naufraxio de dúas nenas, un neno e un can, este tema xa
é reincidente en contos, debuxo animados, libros,películas... Visionar a película
O náufrago, protagonizada por Tom Hanks para poder ter un cine-foro sobre ela.
O náufrago. Contámoslles que trata de.....
Chuck Noland, executivo dunha empresa de transporte urxente, sempre vai de
présa dun lado para outro. Nin tempo ten de formalizar o seu compromiso matrimonial
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con Kelly. Nunha das súas viaxes o avión que o transporta sofre un accidente e cae
no océano. El é o único supervivente e vai parar a unha illa deserta. Pasa o tempo e
ninguén chega ao seu rescate, seguramente o dan por morto e debe buscar recursos
para seguir vivindo.
Despois de ver a película faremos un círculo coas cadeiras e empezaremos a
falar dela, poden saír preguntas como:
• Cal foi a escena que máis che gustou e por que?
• Cal foi a escena que menos che gustou e por que?
• Que momento da película te chamou máis a atención e por que?
• O personaxe experimentou algún cambio na súa forma de ser ao volver da
illa? Que cousas empezou a valorar máis? Paréceche un cambio para mellor
ou non?
• Como xustificas ti o papel de Willson? (Soedade.)
• Fai lume, busca alimentos, pinta, fai ferramentas, aproveita a roupa dun cadáver,
transforma un patín en machado, busca onde cubrirse do clima adverso.
Analiza todo isto como algo que nós temos no día a día sen necesidade de
esforzarnos.
Compara a película con outras que xa vises e explica as diferenzas:
• Que opinas da película, das imaxes e da banda sonora da película?
• Que cousas cambiarías da película?
• Que final lle darías á película?

4ª sesión.
Para poder levar a cabo esta sesión, previamente terán que investigar na
casa, ou coa axuda das familias, distintos tipos de plantas das que se poden
comer as follas, e traer algún exemplar á aula.
Comezar a sesión poñendo en común o material, nesta exposición falarase do
nome das plantas e da súa utilización.
Despois desta posta en común, repartir por grupos as follas e na biblioteca, coa
axuda dos libros, revistas e das tic, buscar a maior información posible sobre elas.Tomar
nota dos datos que interesan para cubrir a ficha. Finalizar esta sesión coa creación dun
ficheiro sobre as plantas de follas comestibles que utilizan na vida cotiá coa seguinte
ficha técnica:
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Nome común:
Nome científico:
Tipo de planta:
Orixe:
Propiedades:
Características físicas:
Utilización:
É unha planta silvestre ou cultivada:
Se é cultivada cando e como se cultiva:
Consellos para coidala:
En que países se cultiva:
Pon unha foto, debuxo ou pega a folla

Cada grupo decide como vai distribuír a información, poden utilizar letras ou
símbolos.
Unha vez cuberta deben comprobar que os datos son correctos e que non teñen
faltas de ortografía.
Xuntar todas as fichas e elaborar un ficheiro, pensar que nome poñerlle e escribir
con letras decorativas, finalmente ordenar as fichas por orde alfabética e gardalas.
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CAPÍTULO 3
A nova vida
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D

eixaron a auga e as amoras á sombra. Mentres Mariña e Antía ían recoller leña
para a fogueira, Mario aceptou quedar na praia coidando de Mincha. En realidade
non lle chistaba nada recoller madeira. Había unha cousa máis importante que
facer: o mapa da illa. Cunha rama debuxou na area unha circunferencia, a auga
ao redor, o bote e aos catro aventureiros. Despois árbores e follas e unha montaña da
que saía auga. Debuxou tamén formigas as e as amoras. Cando xa estivo rematado,
pensou un nome para aquela illa... Illa Mario? Non estaba mal!
—Ei, Mincha! Que fas? Fóra! —berrou Mario ao ver a Mincha tirarse enriba do
seu debuxo. Ao parecer a area removida era xenial para rascar as costas.
Mario enfadouse, agora a súa illa non era máis ca unha morea de area removida!
Antía e Mariña axiña souberon que pasara algo: Mincha tiña a cabeza apoiada na perna
de Mario, pero o neno non a acariñaba.
—Mario! Boa idea! —díxolle Mariña—. Probamos a debuxalo nos anacos de
madeira que recollemos?
—Coas amoras? —preguntou Mario—. Non vai quedar ningunha para comer!
—Podemos usar tamén algunha das follas que recollín! Esta parécese á leitaruga
que colle a avoa. Se se parte a flor, vedes!, bota coma un líquido, e así non temos que
gastar todas as amoras —Antía tivera unha moi boa idea.
—Esas son as que pon na ensalada —dixo Mario recoñecéndoas.
—Entón haberá que probalas, non? —suxeriu Mariña.
Mariña colleu unha e deulla a ulir a Mincha, porque o olfacto dos cans pode
detectar o veleno. Pero Mincha quedou moi tranquila movendo o rabo, e cando a nena
lle acercou a folla papouna enteira. Mariña comezou a rir.
—Moi ben Mincha! —celebrou Mariña.
—Pero os cans non comen herba! —protestou Mario.
—Mincha come de todo. E cando lle doe a barriga, come herbas para aliviarse.
Vou probar eu, a ver que tal, porque a Mincha non lle fixeron mal...
Mariña probou aquelas follas. Mastigou varias veces e enguliu o bocado. Non
estaba mal. Unhas tiñan un sabor recoñecido, como a leituga. As outras eran doces,
cun tacto raro. Antía e Mario probaron, só tocaron a un anaco, pero sóubolles. Que
farían sen a Minchiña. E mentres debuxaban os seus mapas, o sol tinxía o horizonte
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de vermello e aos poucos ocultouse detrás das árbores para mergullarse polas pedras
lilas no mar.
Antía e Mariña colocaron a madeira e, con coidado, probaron a prender o misto.
Foi como estar nunha festa de lumes na praia. Coa noitiña, o que non chegaba era o
sono. Nin tan sequera a Mario, que era quen de durmir de pé, e mesmo na consulta do
dentista! Viron aparecer as primeiras estrelas e algunhas fugaces, co que comezaron
a pedir desexos.
Antía sabíalle o nome a algunhas das estrelas. E alí, naquel lugar perdido, podía
ver tamén a Osa Maior. Foi quen de atopar algo que os unise cos seus fogares. Díxollo
a Mariña e a Mario e os tres quedaron cos ollos postos naquelas luces en forma de
carro. Igual non estaban tan lonxe! E se non viñan as súas familias rescatalos, poderían
vir piratas.
—Lembrades este Entroido? Os da miña clase iamos de piratas —recordou
Antía—. Cando estabamos preparando o disfrace na clase, a profe contounos un pouco
de A illa do tesouro e dos piratas. Pode que haxa aquí un tesouro.
Antía faloulles da vida pirata, do mapa secreto do tesouro e suxeriu construír
unha cabana no alto dunha árbore para que, se visen chegar un barco pirata, non os
atopasen tan facilmente e ver dende o seu agocho se eran amables ou terribles.
—Mincha non sabe subir ás árbores! —preocupouse Mariña.
—Nin eu! —dixo Mario.
—Entón construímos a cabana baixo terra! Hai solución!
Habería que pensar ben onde construíla. Polo que colleron a lanterna e miraron
os mapas que fixeran. O mellor era quedar na segunda fileira de árbores. Estarían
protexidos do sol e víase a praia, polo que poderían vixiar se se achegaba un barco.
—E se o que vén é o barco pirata? —preguntou Mario—. E se se enfadan porque
estamos aquí?
—Non! Cantámoslle a canción do pirata e tapamos un ollo. Seguro que aceptan
levarnos á casa —respondeu Antía.
“Á casa!”, suspiraron os tres. Quedaron outra vez en silencio. Lembrando cadaquén
ás súas familias, as cousas que facían... Estaban seguros de que os ían atopar, pero...
cando? A verdade é que facer o que querían era xenial. Non ter horarios, nin recados...
Pero agora darían o que fose por limpar o seu cuarto e lavar a louza. Nin discutirían por
baixar o lixo. Mesmo o farían cun sorriso! Polo menos iso pensaban.
—O meu pai fai receitas con algas! Mañá podiamos recollelas! —dixo Mariña.
—Algas? As algas non se comen! —exclamou Mario.
—As que están na praia non, que están xa mortas. Pero as das rochas si que se
poden coller porque esas están boas! —aclarou Mariña.
—Pero van estar moi salgadas! —a Mario non lle agradaba a idea de comer
algas. Sempre lle daba un calafrío cando as pisaba pola praia.
—Pois collémolas e imos á poza para lavalas ben! Por probar! Ademais, agora
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que temos lume, podemos cociñalas —suxeriu Antía, que estaba disposta a probar
calquera cousa.
—Mellor non falemos de comida! Teño fame! —protestou Mario.
—Aínda quedan galletas e froita, colle algo Mario —dixo Antía.
Mariña tratou de recordar cales eran as algas que cociñaba o seu pai. Nunca lle
escoitara dicir que as había velenosas como os cogomelos. Con estes si que había
que ter conta. A avoa Ofelia collíaos no outono. Ía con moito tino, mirábaos, ulíaos e
despois chamábaos polo nome: cantarelos, cogordos... O mellor eran as empanadillas
que cociñaba con eles!
—Mariña, non é boa idea pensar na comida! —dixo Antía.
—Non quería, pero viñéronme á cabeza as empanadillas! —desculpouse Mariña.
—Para o meu aniversario, a avoa vai facer empanadillas de amorodos con crema!
Prometeumo! —exclamou Mario.
—Pensemos en mañá. Temos que preparar unha cabana. Despois volveremos
por auga e amoras. E mentres Mariña apaña algas, Mario e eu recollemos máis leña
—Antía tiña claro que, se atoparan amoras, habería máis cousas.
—Dóeme a barriga! —queixouse Mario.
—Iso non é nada! Xa verás como pasa axiña! —calmou Mariña.
—Queres unha historia de medo? —sorriu Antía mentres lle facía cóxegas a Mario.
—Si! —festexou Mario a idea da súa irmá.
—A min danme medo! —dixo Mariña —. Conta outra historia, vale Antía?
Antía púxose mans á obra. Inventou a historia de tres amigos e unha cadela.
Eran os donos dunha illa na que a xente perdida pola forza das tormentas poderían ter
sempre comida e bo trato. Outra vez saíu o tema da comida! O mellor sería descansar.
Déronse bicos e desexáronse bos soños.
Pola mañá moi cedo, os raios do sol chegaron entre as lianas e as árbores. Mincha
comezou a ladrar cara á praia. Os tres correron onda ela. Virían buscalos? O seus
corazóns batían con forza. Unha caixa brillaba na auga e estaba chegando á praia.
Mario foi o primeiro en vela. Antía meteuse na auga sen pensalo e agarrouna.
—É a caixa que lle caeu a Antía a outra noite! —dixo Mario.
—Non me caeu, tirouna Mincha —protestou Antía.
—Mirade que sorte tivemos! Chegamos aquí moito antes ca ela! —dixo Mariña. E
suspiraron. Non querían imaxinar o que sería botar dous días no bote.
—Veña! Hai que abrila! —dixo Mario—. Que haberá?
Aquela caixa era moi especial, feita para que non entrase a auga. Cando a abriron
quedaron abraiados. Comezaron a rir e a saltar. Mincha movía a cola feliz de ver a
Mariña, Antía e Mario tan ledos. A chegada daquela caixa dáballes pulos! Alí había
moreas de latas de conservas! Era comida de verdade e variada! Dúas noites e un día
despois do naufraxio, seguían aparecendo sorpresas! E moi agradables!
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—Síntoo Mariña. Pero eu non sei se podería comer algas! —dixo Mario.
—Non te apures, Mario. Eu tampouco! —riu Mariña.
Agora poderían saborear comida da boa e moi sa, porque eran peixes azuis e
moluscos en aceite de oliva. Mario comezou a facer catro columnas, para saber a
cantas tocarían. Había conservas de atún, cabala, polbo, sardiñas, luras, xurelos,
mexillóns, berberechos, xoubas, anchoas... que abrían o apetito. Segundo os seus
cálculos, poderían comer durante bastantes días. Antía e Mariña riron con ganas!
—Pero que cálculo é ese Mario! —dixo Antía—. Terás que contar primeiro as latas
que comamos por día e despois ver para cantos días!
—Iso é moi difícil! Hai moitas latas! Se comemos catro ao día... temos para...
—Queres axuda? —preguntoulle Mariña.
—Si!, grazas! —respondeu Mario.
Habería unhas sesenta e catro latas co que tiñan para algo máis de tres días.
Saborearon tamén toda a información que acompañaba a caixa.
—Debéronas poñer hai pouco no bote porque todas tardan moitos anos en caducar!
—comentou Antía revisando as datas de caducidade.
—É boa idea meter comida e auga nos botes salvavidas,—afirmou Mariña.
—Si! Nunca o pensara nin imaxinaba acabar nun —dixo Antía. Todos riron.
—Almorzamos? —preguntou Mario con máis ganas de comer ca de ler.
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Obxectivos

Contidos

Criterios
de avaliación

Estándares
de aprendizaxe

- Usar de xeito correcto
as TIC como ferramenta
para a súa aprendizaxe.
- Iniciarse no uso do
dicionario para aumentar
o seu vocabulario.

- Busca guiada de
información en internet
e noutros soportes.

- Buscar e seleccionar información de forma guiada
e comunicar os resultados
en diferentes soportes.

- Busca e selecciona información de forma guiada e
comunica o resultado de forma oral e escrita, de maneira
limpa, clara e ordenada, en
diferentes soportes.

CAA
CCL
CMCCT
CSIEE
CCEC
CD

- Iniciarse no traballo
cooperativo e asumir o
seu rol.

- O traballo cooperativo.
- Iniciación ás técnicas
de traballo. Recursos
e técnicas de traballo
intelectual.
- Hábitos de traballo,
esforzo e responsabilidade.

- Traballar de forma cooperativa, respectando os
compañeiros/as, o material
e as normas de convivencia.

- Utiliza estratexias para
traballar de forma individual e en equipo e respecta os compañeiros/as, o
material e as normas de
convivencia.

CMCCT
CSC
CSIEE

- Participar en situacións
de intercambio comunicativo respectando a
quenda.

- Estratexias e normas
para o intercambio
comunicativo: participación; escoita;
respecto á quenda de
palabra; respecto polos
sentimentos dos e das
demais.

- Participar en situacións
de comunicación, dirixidas ou espontáneas,
respectando a quenda de
palabra.

- Expresa de forma global
sentimentos, vivencias e
emocións propias.
- Aplica as normas sociocomunicativas: escoita
e respecta a quenda de
palabra.

CCL
CAA
CSC

- Saber que o sol é unha
estrela que dá luz e
calor e que nos permite
orientar.
- Saber como son os
astros que se observan
pola noite

- Os elementos do ceo,
as súas características
e o seu movemento
como indicador do paso
do tempo.
- Experimentación do
paso do tempo e o día,
observando o movemento do Sol e da Lúa
e asocialo ás diferentes
partes do día e a noite.

- Identificar os elementos que
aparecen no ceo e coñecer
a importancia que o Sol ten
para a vida.
- Coñecer a importancia que
o movemento dos elementos
do ceo teñen como indicador
do paso do tempo: o día, a
noite e as partes do día.

- Nomea os elementos
presentes no ceo e explica
a importancia que o Sol ten
para a vida.
- Relaciona o movemento
dos elementos do ceo co
cambio do día á noite e o
paso do tempo ao longo do
día: mañá, tarde e noite.

CMCCT
CCL
CMCCT
CAA

- Escoitar e comprender
a información dun texto
oral.

- Comprensión dun
texto oral.
- Ideas principais.

- Comprender a información
xeral e relevante dun texto.

- Mostra unha actitude de
escoita activa.
- Comprende a información
xeral de uso habitual.

CCL
CAA

- Expresarse e comunicarse de forma oral con
coherencia.

- Participación en situacións de comunicación
de aula, espontáneas
ou dirixidas, organizando, de forma xeral, o
discurso.

- Expresarse e comunicarse de forma oral e con
certa coherencia para satisfacer as necesidades de
comunicación en diferentes situacións de aula.

- Participa activamente
en diversas situacións de
comunicación.

CCL
CD
CAA
CSC
CSIEE

- Ampliar o vocabulario.

- Ampliación de vocabu- - Ampliar o vocabulario a
lario.
partir da lectura do conto
para mellorar a expresión
e a comunicación.

- Utiliza palabras novas en
interaccións orais.

CCL

- Expresar verbalmente
o proceso seguido na
resolución dun problema
de forma sinxela

- Expresión verbal do proceso de razoamento da
resolución dun problema
sinxelo.

- Expresar verbalmente de
forma sinxela o proceso
seguido na resolución dun
problema.

- Comunica verbalmente
CMCT
de forma sinxela o proceso CCL
seguido na resolución dun
problema simple de Matemáticas ou en contextos da
realidade.

- Realizar operacións
e cálculos numéricos
mediante diferentes
procedementos

- Iniciación no desenvolvemento de estratexias persoais de
cálculo mental.
- Cálculo de sumas e
restas.
- Utilización en situacións familiares da
suma para xuntar ou
engadir e da resta para
separar ou quitar.

- Realizar operacións e
cálculos numéricos mediante diferentes procedementos, incluído o cálculo
mental, en situación de
resolución de problemas.

- Realiza cálculos numéricos
CMCT
básicos coa operación de suma
na resolución de problemas
contextualizados.
- Emprega procedementos
diversos na realización de cálculos numéricos básicos.

- Identificar e resolver  
problemas da vida cotiá.

- Resolución de problemas da vida cotiá.

- Identificar e resolver  
problemas da vida cotiá,
adecuados ao seu nivel,
establecendo conexións
entre a realidade e as
Matemáticas e valorando a
utilidade dos coñecementos matemáticos adecuados e reflexionando sobre
o proceso aplicado para a
resolución de problemas.

- Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos
traballados.
- Iníciase na reflexión sobre o
procedemento aplicado á resolución de problemas: revisando
as operacións empregadas,
as unidades dos resultados.
Comprobando e interpretando
as solucións no contexto.
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Competencias
clave

CCEC
CAA
CSIEE

ACTIVIDADES

Neste capítulo o alumnado terá que axudar os protagonistas
a solucionar o problema do abeiro e procurar información
sobre a caixa que chega á illa.
1ª sesión.
Lectura do conto por parte do/a titor/a.
Despois da lectura do terceiro capítulo comentarase en asemblea:
• Na lectura Mario e Antía falan que a súa avoa dáballe ao avó leitarugas para a
dor de riles. Sabedes que planta é? Coñecedes alguén que a probase? Se non
a coñecen, buscar en internet e proxectar a imaxe no caso de ter canon.
• No texto di: “Cos cogomelos si que había que ter moita conta. A avoa de Antía e
Mario levábaos algunha vez buscalos no outono. Ía con moito tino”. Sabedes o
que significa? Explicar o que son “frases feitas” e o que significa.
• Parécevos boa idea onde fixeron a construción da cabana?
• Que é para ti un tesouro? Onde o esconderías?
• Están xa a salvo coa chegada das latas de conservas? Razoa a resposta.
Elaborar unha lista de palabras que non entende, escribilas no encerado. Intentar
buscar no dicionario o significado delas e posteriormente realizar unha posta en común.
Recoller todo ese vocabulario co seu significado no glosario iniciado no primeiro capítulo.

2ª sesión.
Traballo en grupo cooperativo.
A Antía gustáballe saber de todo e sabíalle o nome a algunhas das estrelas que vía
dende a terraza da súa casa. E alí, naquel lugar perdido, afastado e lonxe, podía ver
tamén a Osa Maior.
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• Cando se ven as estrelas?
• Pódense ver as estrelas durante o día? Por que? Chegar a unha conclusión.
• Que astros se ven de día e de noite no ceo?
• Que é a Osa Maior?
En grupos, buscar información na biblioteca, en internet ou nalgún libro de texto sobre
unha constelación ou estrelas que podemos ver polas noites: Estrela Polar, Osa Maior,
Casiopea, Osa Menor. De cantas estrelas está composta, que forman teñen...
https://www.youtube.com/watch?v=IwRIu76TY-k
http://legacy.spitzer.caltech.edu/espanol/edu/askkids/stars.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=BQ1XsbRXz5E&feature=youtu.be
Coa información recollida repartir a cada grupo unha constelación e, segundo o modelo
do ceo, colocala.

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/CNICE/
astronomia/chicos/estrellas/circumpolares.htm

61

3ª sesión.
Partir dunha reflexión sobre a necesidade de buscar abeiro. Tendo en conta os
seguintes aspectos:
• Onde te refuxiarías?
• Onde farías a túa cabana?
• Que materiais utilizarías para facela?
• Que forma xeométrica lle darías?
Realizar a cabana en plastilina e, ao finalizar, facer unha exposición cos traballos.

4ª sesión.
Pedir ao alumnado que traian a clase envases de latas de conservas do mar para
poder traballar con elas.
Este capítulo dá xogo para realizar problemas matemáticos.
En pequeno grupo resolver estes problemas:
• Cantas latas apareceron na caixa que veu do mar?
• Descompón o número en decenas e unidades.
• Intenta colocar en varias filas iguais todas as latas. Cantas latas ten cada fila?
Pódese facer de distinta maneira?
• Representa cunha multiplicación ou suma cada unha das maneiras que se
obtiveron.
• Se reparten as latas para cada personaxe, incluíndo Mincha, cantas latas leva
cada un/unha? Xustifícao.

5ª sesión
Mariña lembrou as noites en que papá e mamá recordaban os seus anos mozos
cantando cancións coa guitarra. Era moi divertido cando non se acordaban das
letras e xogaban os tres a inventalas.
Pedir a todo o alumnado que lembre algunha canción galega que adoiten cantar coas
súas familias canto están reunidas ou nalgunha festa.
Se non se lembran de ningunha, poden pedir colaboración na casa e traela por escrito.
Ao chegar á clase cada neno/a cantará a súa canción, se algunha persoa trouxo a
mesma poden cantar en grupo. De todas eliximos a que máis nos guste e aprendemos
a letra.
Coas cancións recompiladas elaborarase un cancioneiro de aula.
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Obxectivos

Contidos

Criterios
de avaliación

Estándares
de aprendizaxe

- Usar de xeito correcto
as TIC como ferramenta
para a súa aprendizaxe.
- Utilizar o dicionario
para aumentar o seu
vocabulario.

- Busca guiada de
información en internet
e outros soportes.
- Realización de
proxectos e presentación de resultados.

- Buscar, seleccionar información de forma guiada e
comunicar os resultados
en diferentes soportes.

- Busca e selecciona información de forma guiada
e comunica o resultado
de forma oral e escrita,
de maneira limpa, clara e
ordenada.

CAA
CCL
CMCCT
CSIEE

- Ser capaz de traballar
de forma cooperativa dun xeito correcto
asumindo o seu papel no
grupo.

- O traballo cooperativo.
- Iniciación ás técnicas
de traballo.
Recursos e técnicas de
traballo intelectual.
- Hábitos de traballo,
esforzo e responsabilidade

- Traballar de forma
cooperativa, respectando os compañeiros/as, o
material e as normas de
convivencia.

- Utiliza estratexias para
traballar de forma individual e en equipo.
- Respecta os compañeiros/as, o material e as
normas de convivencia.

CAA
CMCCT
CSC
CSIEE

- Participar de xeito
activo nas actividades
de grupo con respecto e
tolerancia.
- Formar parte activa das
dinámicas de grupo.

- A cooperación e o
diálogo como
valores e recursos
básicos na resolución
pacífica de conflitos.

- Traballar en equipo e
adoptar un comportamento
de respecto e tolerancia
ante as achegas alleas.

- Participa en actividades
individuais e de grupo
adoptando un comportamento responsable,
construtivo e solidario.

CSC
CAA

- Recoñecer e situar
elementos do Sistema
Solar.

- O Sistema solar. Planetas e constelacións.

- Recoñecer e situar os
elementos principais do
sistema solar: o Sol, os
planetas e as constelacións ( Osa maior,Osa
Menor, Casiopea...)

- Identifica e localiza os
elementos principais do
Sistema Solar: o Sol, os
planetas e recoñece algunha constelación

CMCCT
CD

- Recoñecer os movementos principais da
Terra e da Lúa e as súas
consecuencias.

- Os movementos da
Terra e a Lúa e as súas
consecuencias: o día, a
noite e as mareas.

A Lúa no Sistema Solar,
recoñecendo as súas
características principais,
movementos e consecuencias: as mareas e o día e
a noite.

- Expón, de maneira
CMCCT
sinxela, como se produce o CCL
cambio entre o día e a
noite e as mareas.

- Colaborar activamente
en traballos de grupo
utilizando habilidades de
escoita, pensamento e
empatía.

- Estratexias da
linguaxe oral como
instrumento de comunicación: escoitar,
preguntar, argumentar.

- Utilizar habilidades de
- Colabora en proxectos
escoita e o pensamento de de grupo escoitando
perspectiva con empatía.
activamente, demostrando interese polas outras
opinións.

CAA
CSIEE
CSC

- Utilizar estratexias de
comprensión lectora.

- Utilización de estratexias para a comprensión lectora.
- Identificación de palabras clave. Anticipación
de hipótese de significado polo contexto.
- Uso do dicionario.
- Identificación de recursos
literarios,expresións.

- Utilizar de xeito guiado
estratexias elementais
para a comprensión
lectora.

- Identifica as palabras
clave dun texto.
- Interpreta, intuitivamente
e con axuda, a linguaxe
figurada en textos literarios
(a comparación).

CCL
CAA
CCL
CAA

- Comunicarse coa maior - Interese por expresarcorrección posible na
se oralmente coa prolingua galega.
nuncia e coa entoación
adecuadas.

- Interesarse por amosar
unha pronuncia e entoación adecuadas.

- Interésate por expresarte
oralmente coa pronuncia
e entoación adecuada a
cada acto comunicativo e
propia da lingua galega.

CCL
CAA
CCEC
CSIEE

- Elaborar estratexias
para resolver problemas
sinxelos.

- Planificación do proceso de resolución de
problemas. Estratexias
e procedementos postos en práctica: facer un
debuxo, ensaio e erro
razoado, operacións
matemáticas axeitadas,
etc.

- Utilizar procesos de
razoamento e estratexias
de resolución de problemas realizando os cálculos
necesarios e comprobando as solucións obtidas.

- Reflexiona sobre o
proceso de resolución de
problemas: revisa as
operacións utilizadas, as
unidades dos resultados,
comproba e interpreta as
solucións, busca outras
formas de resolución.

CMCT
CAA
CSIEE

- Utilizar instrumentos de
medida e realizar operacións con unidades de
lonxitude e capacidade.

- Expresión e forma
simple dunha medición
de lonxitude, capacidade,

- Seleccionar e utilizar
instrumentos e unidades
de medida usuais, facendo
previamente estimacións e
expresando con precisión
medidas de lonxitude,
capacidade en contextos
reais

- Mide con diferentes
CMCT
instrumentos elixindo a uni- CAA
dade máis axeitada para a
expresión dunha medida.
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Competencias
clave

- Recoñecer e diferenciar Perímetro dos cadrados - Identificar e resolver
as figuras planas .
e rectángulos. Resoluproblemas da vida cotiá
ción de problemas de
axeitados ao seu nivel.
xeometría relacionados
coa vida cotiá.

- Reflexiona sobre o
proceso de resolución de
problemas: revisando as
operacións utilizadas, as
unidades dos resultados,
comprobando e interpretando as solucións no
contexto.

CMCT
CAA
CSIEE

- Fomentar a creatividade na súa elaboración
artística utilizando técnicas distintas.

- Elaboración de
- Utilizar instrumentos,
imaxes usando técnicas técnicas e materiais adee recursos diversos.
cuados para alcanzar un
produto artístico final.

- Usa a técnica de colaxe
con limpeza e precisión,
manexando diferentes
técnicas.

CCEC
CAA
CCEC
CAA

- Interpretar un repertorio básico de cancións
tradicionais.

- Interpretación de
pezas instrumentais e
cancións sinxelas de
maneira colectiva,.

- Utiliza de xeito correcto a
lingua- xe musical traballada para a interpretación de
obras

CCEC
CAA

- Interpretar un repertorio
básico de cancións.
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ACTIVIDADES

• En grupos, buscar información sobre as constelacións ou estrelas (de cantas
estrelas están compostas ,que forman teñen…).
• Osa Maior
• Casiopea
• Osa Menor
• Estrela Polar
Poden visitar: http://youtu.be/BQ1XsbRXz5E :
• Debuxar nun mural as constelacións tendo en conta as referencias que se
deron. Unha vez rematado, poñer en común a información que se recolleu.

3 ª sesión.
Partir dunha reflexión sobre a necesidade de buscar abeiro.
Traballo en grupo cooperativo. Técnica de lapis ao centro*.
Por grupos, realizar o traballo tendo en conta os seguintes aspectos:
• O lugar da illa onde farían a cabana.
• Materias que utilizarían.
• Forma xeométrica que lle darían.
• Cálculo da dimensión da choza tendo en conta que son 3 persoas e unha
cadela e que deben caber de pé (calcular por persoa 1 m).
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Unha vez resoltas estas cuestións terán que acompañar a actividade co debuxo
e co plano, utilizando unha folla cuadriculada. Colocaremos todos os debuxos na
aulampreto aos mapas da illa.
*Técnica de lapis ao centro. O/a secretario/a do grupo le en voz alta unha das
preguntas ou exercicio que se lles propón, seguidamente cada membro do equipo
expresa a súa opinión e entre todos falan e deciden cal é a resposta correcta. Os
lapis ou os bolígrafos de todos e todas colócanse no centro da mesa para indicar que
naqueles momentos só se pode falar e escoitar, e que non se pode escribir. Cando
todo o equipo teña claro o que hai que responder, collen o seu lapis e escriben no seu
caderno o exercicio en cuestión. Neste momento, non se pode falar, só escribir.

4 ª sesión.

Pedir ao alumnado que traian á clase latas de conservas de produtos do mar
para traballar con elas nestas sesión e nas seguintes.
A caixa que chegou contiña 64 latas de conservas.
• Tendo en conta que a caixa está chea e non ten ningún oco, que forma pode ter
a caixa: cadrada, rectangular ou as dúas? Razoa a resposta acompañándoa
cun debuxo.
• Calcula:
• Cantas filas e columnas pode ter a caixa. Ten en conta varias posibilidades.
• Se cada conserva pesa 110 g, canto pesará en total a caixa. Expresa o
resultado en g, e tamén en kg.
• Dos envases de conservas que trouxeron da casa, medir os lados das
caixas e calcular:
• O perímetro dunha caixa rectangular.
• O perímetro dunha caixa cadrada.
• Cantas latas en total poden comer cada personaxe, contando tamén coa
cadela?
• Se cada día comen 4 latas cada un, para cantos días terán comida?
• Se o primeiro día comeron ¼. Cantas latas quedan?

5 ª sesión.
Mariña lembrou as noites en que papá e mamá recordaban os seus anos
mozos cantando cancións coa guitarra. Era moi divertido cando non se acordaban
das letras e xogaban os tres a inventalas.
• Pedir ao alumnado que lembre algunha canción galega que canten as súas
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familias canto están reunidas ou nalgunha festa. Se non se lembran delas,
pedir a colaboración das familias e traer a letra por escrito.
• Coas cancións recompiladas elaborar un cancioneiro de aula.
• Por grupos, elaborar unha canción partindo de palabras procedentes do conto:
illa, naufraxio, bote, conservas, Mincha e mareas.
• Pódese utilizar a música de “A rianxeira”, ou calquera outra melodía
tradicional.

Neste capítulo descóbrese, xunto con Mario, Mariña e Antía,
un novo xeito de alimentación,nutritiva e práctica,
que poden facer sós.
O alumnado realizará un traballo de investigación sobre
os beneficios que proporcionan as conservas do medio mariño
e o seu proceso de fabricación.

1 ª sesión.
Iniciar a sesión coa lectura do conto imprimindo o capítulo e repartíndoo
entre o alumnado, ou directamente nos ordenadores ou na pantalla da aula.
Despois da lectura colectiva ou individual comentar:
• Que tipos de conservas aparecen no texto.
• Que opinades da idea de facer bocadillos coas algas e coas follas.
• Que tipo de conservas comedes na casa? Cales son de produtos do mar?
Cales son as vosas preferidas?
• Das que nomean no conto, cales non probastes?
• Unha vez que a lata está aberta non é recomendable deixar os alimentos nela.
Por que?
• Busca no texto adxectivos cos que se describe a luz do sol ao longo do día.
• En todas as historias os náufragos van contando o tempo transcorrido. Cantos
días levan xa na illa e como os marcarías ti?
• Para que se utilizan os telegramas? Pensas que na actualidade seguen
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estando vixentes? Razoa a resposta.
• Que mensaxe mandarías ti na botella?
• Que instrucións dan para acender unha bengala? Enumera os pasos.
Entre todos elaborar unha lista de palabras que non entendan e en parellas buscar
o seu significado utilizando o dicionario, e posteriormente realizar a posta en común.

2ª e 3 ª sesión.

O alumnado levará a cabo unha análise da presentación do produto para
chegar a un coñecemento das características alimentarias.
Poden consultar a páxina
http://www.aula21.net/nutricion/etiquetado.htm#EJEMPLO
Actividade para realizar en parellas. Cada parella dispón de dúas caixas,
preferiblemente de produtos diferentes. Buscar información nas etiquetas das latas e
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5º e 6º curso de primaria
CAPÍTULO 3
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Obxectivos

Contidos

Criterios
de avaliación

Estándares
de aprendizaxe

Competencias
clave

- Usar de xeito correcto
- Busca guiada de
as TIC como ferramenta información en internet
para a súa aprendizaxe. e noutros soportes.
- Utilizar correctamente o
dicionario para aumentar
o seu vocabulario.

- Busca guiada de informa- - Efectúa buscas guiadas
ción en internet e noutros
de información na rede.
soportes.
- Busca e selecciona información de forma guiada
e comunica o resultado
de forma oral e escrita,
de maneira limpa, clara e
ordenada, en diferentes
soportes.

CAA
CCL
CMCCT
CSIEE

- Ser capaz de traballar
de forma cooperativa dun xeito correcto
asumindo o seu papel no
grupo correctamente.

- O traballo cooperativo.
- Iniciación ás técnicas
de traballo.
- Recursos e técnicas
de traballo intelectual.
- Hábitos de traballo,
esforzo e responsabilidade.

- Traballar de forma cooperativa, respectando os
compañeiros/as, o material
e as normas de convivencia.

- Utiliza estratexias para
traballar de forma individual e en equipo e respecta os compañeiros/as, o
material e as normas de
convivencia.

CAA
CMCCT
CSC
CSIEE

- Participar de xeito
activo nas actividades
de grupo con respecto e
tolerancia.
- Formar parte activa das
dinámicas de grupo.

- A cooperación e o diálogo como valores democráticos e recursos
básicos na resolución
pacífica de conflitos.

- Traballar en equipo e
adoptar un comportamento
de respecto e tolerancia
ante as achegas alleas.

- Participa en actividades
individuais e de grupo
adoptando un comportamento responsable, construtivo e solidario,

CSC
CAA

- Aprender que o Sol sae
polo leste e que se pon
polo oeste, e que o seu
movemento vai marcando distintos tempos nun
día

- A translación da Lúa:
as fases lunares. Eclipses e mareas.

- Localizar o planeta Terra
e a Lúa no Sistema Solar,
explicando as súas características, movementos,
consecuencias e calcular
os fusos horarios.

- Explica o día e a noite
como consecuencia da
rotación terrestre e como
unidades para medir o
tempo.

CMCCT
CCL
CAA

- Aprender que son
as estrelas e de onde
procede a enerxía que
irradian, coñecer as súas
propiedades
- Comprender que é
unha constelación e
distinguir algunha delas
nun ceo nocturno.
- Comprender que as
estreas se agrupan
formando galaxias e que
o noso sistema solar
atópase dentro da VÍa
Láctea.

O Universo: galaxias,
estrelas, planetas,
satélites, asteroides e
cometas.

- Explicar como é o Universo e os seus principias
compoñentes.

- Describe como é o
Universo e explica os seus
principais compoñentes
identificando: galaxia,
estrela, planeta, satélite,
asteroide e cometa.

CMCCT
CCL

- Identificar instrumentos - Resolución de probleposibles de medida e
mas de medida.
resolver problemas da
vida cotiá adecuados ao
seu nivel.
- Calcular o área dun
rectángulo e un cadrado
coñecendo o medindo a
lonxitude dos seus lados.
- Coñece e aplica o concepto de porcentaxe

- Identificar e resolver
problemas da vida cotiá
adecuados ao seu nivel,
establecendo conexións
entre a realidade e as
Matemáticas e valorando a
utilidade dos coñecementos matemáticos axeitados
e reflexionando sobre o
proceso aplicado para a
resolución de problemas.

- Resolve problemas de
medida, utilizando estratexias heurísticas, de
razoamento (clasificación, recoñecemento das
relacións, uso de exemplos
contrarios...), creando
conxecturas, construíndo,
argumentando… e tomando decisións, valorando
as súas consecuencias
e a conveniencia da súa
utilización.

CMCT
CAA
CSIEE

- Calcular el área dunha
figura plana dada.
- Traballar contextos
reais onde aparecen
figuras e as súas áreas.
- Realiza obxectos tridimensionais.

- Formas planas e espaciais. Figuras planas:
elementos, relación e
clasificación.

- Comprender o método
de calcular a área dun
paralelogramo, triángulo,
trapecio e rombo.
- Calcular a área de figuras planas.

- Calcula a área e o
perímetro de: rectángulo,
cadrado e triángulo.

CMCT

- Calcular o volume dun
cadrado e dun rectángulo.

Volume do rectángulo e
o cadrado.

- Comprender o método
de calcular o volume dun
cadrado e un rectángulo

- Calcula o volume dunhas
figuras dadas.

CMCT

- Ser capaz de reproducir e gozar coa interpretación dunha cantiga
galega.
- Inventar letra a unha
música coñecida.

- Interpretación de
cancións tradicionais
galegas.

- Interpretar un repertorio
básico de cancións propias da cultura galega.

- Reproduce e goza Interpretando cancións tradicionais galegas e doutras
culturas.

CCEC
CSC
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- Fomentar a súa creatividade nas elaboracións
artísticas utilizando adecuadamente as cores.

- Elaboracións artísticas - Utilizar técnica e cores
- Usar as cores apropiautilizando correctamen- adecuadas para alcanzar
das para expresar na súa
te as cores.
un produción artístico final. produción artística.

- Ser capaz de resumir
un texto plasmando as
ideas principais e secundarias.

- Le, entende o seu
contido, recoñece o
tema, así como as
ideas principais e secundarias.

- Comprender o texto e
utilizar a lectura como
medio para ampliar o seu
vocabulario e fixar ortografía correcta.

- Identifica a linguaxe
CL
figurada en textos literarios
(comparación).
- Entende a mensaxe dun
texto de xeito global e identifica as ideas principais e
secundarias.

- Usar documentos dixitais correctamente para
obter unha aprendizaxe.

- Uso de documentos
dixitais como medio de
obter, identificar, seleccionar, clasificar, con
progresiva autonomía
informacións relevantes
para aprender.

- Valorar e utilizar os documentos dixitais dos medios
de comunicación como
instrumento de aprendizaxe.

- Accede a documentos
audiovisuais e dixitais, para
obter, seleccionar e clasificar, con certa autonomía,
a información relevante
e necesaria para realizar
traballos ou completar
información, valorando
os medios de comunicación como instrumento de
aprendizaxe.

CCL
CD
CAA
CSC

- Ter unha actitude
correcta de escoita
ante o falado na clase
respectando as intervencións dos compañeiros e
compañeiras, así como
as resolucións en grupo.

- Actitude de escoita
adecuada ante situacións comunicativas
(tolerancia cara as opinións, escoita atenta,
respecto das de quen
fala sen interrupcións
inadecuadas...).

- Manter unha actitude de
escoita activa,respectando
as opinións dos e das
demais.

- Atende as intervencións
dos e das demais en actos
de fala orais, sen interromper.

CCL
CSC

- Ter unha boa comprensión escrita.

- Comprensión de
textos sinxelos do
ámbito escolar en
soporte papel ou dixital
para aprender e para
informarse, tanto os
producidos con finalidade didáctica como
informativa.

- Comprender, buscar,
localizar e seleccionar
información explícita en
textos escritos de soportes
variados (webs, libros...).

- Busca, localiza e selecciona información concreta dun texto sinxelo,
deducindo o significado de
palabras e expresións polo
contexto.

CCL
CAA
CSIEE

- Colaborar activamente
en traballos de grupo
utilizando habilidades de
escoita, pensamento e
empatía.

- Estratexias da
linguaxe oral como
instrumento de comunicación: escoitar,
preguntar, argumentar.

- Utilizar habilidades de
- Colabora en proxecescoita e o pensamento de tos de grupo escoitando
perspectiva con empatía
activamente, demostrando
interese polas outras

CAA
CSIEE
CSC

- Interesarse por amosar
unha pronuncia e entoación adecuadas.
- Participa en coloquios e
debates achegando ideas
e argumentos convincentes.

CCL
CAA
CCEC
CSIEE

- Comunicarse coa maior - Interese por expresarcorrección posible en
se oralmente coa prolingua galega.
nuncia e coa entoación
adecuadas.
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- Interésate por expresarte
oralmente coa pronuncia
e entoación adecuadas a
cada acto comunicativo e
propias da lingua galega.

CCEC
CAA

ACTIVIDADES

Neste capítulo o alumnado terá que axudar os protagonistas
a solucionar o problema do abeiro e traballar sobre a caixa
que chega a illa.

1ª sesión.
Iniciar a sesión coa lectura do conto, imprimindo o capítulo e repartíndoo
entre o alumnado ou directamente nos ordenadores ou na pantalla da aula.
Despois da lectura colectiva ou individual do capítulo,comentar:
• Fai un breve resumo da lectura cos aspectos máis relevantes.
• Na lectura Mario e Antía falan que a súa avoa lle daba o avó leitaruga para a
dor de riles. Sabes que planta é? Coñecedes alguén que a probase?
• Parece boa idea onde fixeron a construción da cabana?
O conto fala de onde gardaría cada quen o seu tesouro:
• Que sería para ti un tesouro e onde o esconderías na illa?
• Están xa a salvo coa chegada das latas de conservas? Razoa a resposta.
• No texto di: “Cos cogomelos si que había que ter moita conta. A avoa de Antía
e Mario levábaos algunha vez buscalos no outono. Ía con moito tino”. A que se
refiren as expresións subliñadas?
• Entre todos elaborar unha lista de palabras que non entendan, en parellas
buscar o seu significado utilizando o dicionario e posteriormente realizar unha
posta en común.
• Buscar no texto verbos que formen un campo semántico ao redor da comida
(por exemplo: engulir...).
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2ª sesión.
Traballo en grupo cooperativo. A Antía gustáballe saber de todo e sabía o
nome dalgunhas das estrelas que vía dende a terraza da súa casa. E alí, naquel
lugar perdido, afastado e lonxe, podía ver tamén a Osa Maior.
Contestar:
• Que é o Sol?
• De que Galaxia forma parte o noso sistema solar?
• De que está formado o noso sistema solar?
• Que é o sistema solar?
• Por que hai día e noite?
• Explica por que se suceden as estacións.
• Que son as mareas?
En grupos, buscar información, nos libros de texto, biblioteca ou utilizando as
tic sobre as constelacións ou estrelas que podemos ver polas noites: Osa Maior, Osa
Menor, Casiopea... (De cantas estrelas está composta, que forman teñen…):
http://youtu.be/BQ1XsbRXz5E
Despois de buscar a información anterior, investigar sobre as seguintes preguntas:
• Vesen as mesmas estrelas dende calquera parte do planeta? Buscar
información.
• De que xeito podemos orientarnos mirándoas?
• En que parte do planeta se ve a Osa Maior?
Cada compoñente do grupo ten que buscar a solución a unha pregunta desa lista,
unha vez buscada, debe poñela en común.
Para ver o movemento da Terra poden facer o seguinte experimento de observación:
Anotar a posición do Sol varias veces ao día sobre o cristal dunha fiestra e
marcar a hora que foi (deben mirar desde a mesma posición sempre para comprobalo
correctamente).
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3ª sesión.
Traballo en grupo cooperativo. Técnica de lapis ao centro.
Técnica de lapis ao centro. O/a secretario/a do grupo le en voz alta unha das
preguntas ou exercicio e, seguidamente, cada membro do equipo expresa a súa opinión.
Entre todos falan e deciden cal é a resposta correcta. Os lapis ou os bolígrafos de todos
e todas colócanse no centro da mesa para indicar que naqueles momentos só se pode
falar e escoitar, e que non se pode escribir. Cando todo o equipo teña claro o que hai
que contestar, collen o seu lapis e escriben no seu caderno a resposta. Neste momento
non se poderá falar, só escribir.
Partir dunha reflexión sobre a necesidade de buscar abeiro, tendo en conta os
puntos:
• Estariades de acordo en facer unha cabana ou buscariades outro xeito de
refuxiarvos? Xustificade a resposta
• En que lugar farían a súa cabana e que materiais utilizarían.
•

Calculo da dimensión da cabana, tendo en conta que son 3 persoas e unha
cadela, que deben de caber de pé e poder deitarse.

• (Dar pistas: calculando por persoa entre 90 cm e 1,5 m de altura.)
• Materias que utilizarían si estivesen na illa.
• Forma xeométrica que lle darían.
Unha vez resoltas estas cuestións terán que acompañar esta actividade co deseño
da súa cabana, en tres dimensións e a escala, utilizando o material que queiran.
Ao rematar colocar todos os deseños na aula, preto dos mapas da illa.

4ª sesión.
Traballo en parellas.
Para realizar esta sesión, previamente, o alumnado levara á aula latas de
conservas de produtos do mar para poder traballar con elas.
Nesta sesión propóñense realizar problemas matemáticos. Exemplo:
Na lectura di que “habería unhas 64 latas de conservas e que tiñan para algo máis
de 3 días”.
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Calcula:
• Cantas latas poderán comer ao día para que lles duren 3 días? Expresa o
resultado nunha fracción.
• Que repartición farías e por que? Exprésao en fraccións.
• Se estas latas viñesen nunha caixa rectangular, que medidas podería ter? Cal
sería a súa altura, anchura e profundidade en cada caso? Cal sería o volume
e a área para cada caso posible?
• E se fose cadrada?
• Se cada conserva pesa 110 g, canto pesará a caixa en total? Expresa a
cantidade en quilos.
• Fai unha táboa con estes datos :
Forma da caixa

Número de
columnas

Número de filas

Área

5ª sesión.
Mariña lembrou as noites en que papá e mamá recordaban os seus anos
mozos cantando cancións coa guitarra. Era moi divertido cando non se acordaban
das letras e xogaban os tres a inventalas.
Pedir a todo o alumnado que lembre algunha canción galega que adoiten cantar
as súas familias canto están reunidas, ou nalgunha festa, se non se lembran delas
terán que pedir información na casa.
Traer a letra por escrito e compartila. Coas cancións recompiladas elaborar un
cancioneiro de aula. Aprender na aula as cancións que máis gustaron en xeral.
Ao rematar, por grupos, pódese inventar a letra dunha canción que teña que ver
coa aventura do naufraxio. Pode utilizarse a música de “A rianxeira”, ou calquera outra
da música tradicional galega.
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CAPÍTULO 4
As conservas náufragas
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A

briron as caixiñas con moito coidado e xuntaron o cartón. Antía axudoulle a
Mario a abrir a súa lata. El non daba usado a pestana que facilita a apertura.
Uliron o contido e coas mans foron collendo bocadiños e saboreándoos cos
ollos pechados. Nunca nas súas vidas unha comida lles soubo tan ben. Parecía
un soño que Mincha se encargou de interromper. Ela lambera ata a última pinga de
aceite da súa lata e non quedaba nada do atún. E polo seu ladrido e polo movemento
da cola parecía que quería outra.
—Non Mincha! Unha de momento... —aclaroulle Mariña.
—Só imos comer unha? —sorprendeuse Mario.
—Mariña, eu creo que ben podiamos comer outra... —propuxo Antía.
—Pois xenial! Porque a min tampouco me chegou a nada! Podemos facer algo
parecido a uns bocadillos coas follas e coas algas...
—Non!!! —berrou Mario.
—Veña! Igual agora cunha sardiña saben de marabilla! —burlouse Mariña.
—Si, pode que leves razón...
—Se non che gusta, non tes que comelo, a que si, chef Mariña? —dixo Antía.
—Por suposto! Agora que temos froita, follas e latas... —Mariña non acabou a
frase. Mincha volvía por máis. Xa era a segunda lata que deixaba brillante!
Colleron madeira e buscaron algas nas rochas da praia. Prenderon lume outra
vez e, a falta de tixola, pincharon no anzol da cana as follas. Tiveron que asar moitas
para atopar o punto. As primeiras quedaran completamente negras. Lavaron as algas
e tamén as asaron. Envolveron os xurelos nas follas de leitaruga e nas algas a cabala
e as luras. Pequenos bocadillos de manxar mariño! Comeron os catro e ninguén dixo
nada, nin Mario.
—Mirade, na caixa pon que ten proteínas e vitaminas! —dixo Antía.
—Non se fala coa boca chea! —rifoulle Mario.
—Perdón!
—Hidratos de carbono... Iso tamén é importante, non? —preguntou Mario.
—Si! Omega3! Isto é moi importante para o corazón! —comentou Mariña.
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—E ti como o sabes? —preguntou Antía.
—O meu pai di que come peixe polo Omega3 para o corazón! —dixo Mariña—.
Aínda que eu creo que o di para que non proteste!
—Que ben! Imos ter moita enerxía e corazóns sans! —riu Antía.
—O que non entendo é iso de peso neto e peso escoado... —dixo Mariña—. Vaia
diferenza, non?
—E por que trae un golfiño debuxado? —preguntou Mario.
—Porque cando nas redes cae un golfiño despistado, sóltano para que siga no
mar! —explicou Antía, que o sabía polo avó. O avó Mario dicía que hai que ter sentido
e cabeza para pescar. Non se poden coller peixes todo o ano, hai que deixalos medrar
para que non se esgoten.
Deixarían para outro momento as xoubiñas, os berberechos e os mexillóns. Aquilo
era unha festa para os seus padais. Estaban cheos de enerxía e, como non chegara o
sol ao mediodía, decidiron construír a cabana. Coas velas do bote fixeron algo parecido
a unha tenda. Buscaron ramas fortes para que quedase máis consistente e pisaron ben
a vexetación para botar por riba os anoraks.
Na sombra quedaría a auga e a comida, xunto coas latas usadas, e a fogueira na
praia, para que non houbese perigo de incendio. Foron bañarse á poza para refrescarse.
Agora si que era doado subir ata alí! Recoñecían o camiño á poza coma se levasen
alí moito tempo. Pola tarde, e despois duns saborosos bocadillos de conservas, Antía
e Mariña usaron a Mario de manequín para facer roupa vexetal. Mario opúxose, pero
non lle quedou outra. Fixeron saias, un poncho... e mesmo lle pintaron a cara con
amoras. Pero non era cómodo. Decidiron andar en bragas e calzóns, era o máis fresco.
Quedaron sentados na area. Era aburrido esperar a que pasase o tempo. E as tardes
na illa eran moi longas.
—Abúrrome! —bocexou Mario.
—Xa o sabemos —protestou Antía—. Pero es ti o que non queres xogar a nada.
Non podían xogar ás carreiras, porque Mario perdía. Non podían xogar ás palabras
encadeadas, porque Mario perdía.
—Un baño? —propuxo Antía.
Dende que chegaran, non se bañaran aínda naquela praia. A impresión da
tormenta e das ondas deixáraos marcados. Pero a chegada da caixa sorpresa traía un
raio de esperanza.
Despois do baño e do cansazo do día, esa noite quedaron durmidos. Ata que
Mario acordou dun pesadelo. Estaba enchoupado en suor. Antía e Mariña intentaron
calmalo, mentres Mincha lle daba lambetadas na cara. Cando se tranquilizou, rompeu
a chorar. No seu soño non volvían ver as súas familias.
—Nunca nos van atopar! Xa levamos tres noites aquí! —impou Mario.
—Iso non vai pasar, Mario —tranquilizaba Antía—. Igual tardan, pero van vir!
Verdade, Mariña?
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—Por suposto! Van vir, xa oíches a Antía! E ela nunca se equivoca!
—Xa... pero... e se... —tatexou Mario.
—Tes a Mincha preocupada! Dálle un coliño para tranquilizala! —dixo Mariña.
—Ven, bonita! Escoita, van vir por nós! —borboriñou Mario á cadela, feliz de ter
un coliño.
—Que che parece se mañá escribimos unha mensaxe co cartón das latas?
Podemos metela nunha das botellas e botala ao mar —dixo Antía.
—Boa idea! —exclamaron Mariña e Mario.
—A durmir! Aínda está todo moi escuro e temos que descansar! —dixo Antía
acariñando a Mario.
Pensando que poñer naquela mensaxe, foron adurmiñando de novo. Mariña non
deixaba de sorprenderse das ideas de Antía. Xuntas eran invencibles! Eran un equipo
de catro e agora si que eran inseparables.
Acordaron cando o sol levaba varias horas de luz. Estaban saudando ao terceiro
día dende a súa chegada, cando Mincha comezou a ladrar. Esta vez Mincha parecía
enfadada de verdade. As formigas e moreas de insectos invadiran a súa comida! O
cheiro saboroso das conservas chamou polos bechos. Mario correu á praia con medo.
As poucas galletas que quedaban e a froita era propiedade das formigas. Menos mal
que as latas estaban ben pechadas! Entre Mariña e Antía colleron as latas usadas e
afastáronas da cabana.
A solución sería meter o aceite que lles sobraba nunha botella e lavar as latas.
Ou darllas a Mincha, que as deixaba brillantes! Marcharon cara á poza para coller auga
fresca e, ao chegar, xa non quedaban formigas nin insectos. Mariña foi buscar carbóns
na fogueira para escribir. Colleron os cartóns, abríronos pola parte interior e pensaron:
—Que poñemos? —preguntou Mario. Tiña tantas cousas que dicir...
—O que queiras! Imos facer tres mensaxes —respondeulle Antía—. Usamos
unha botella. Así saben que estamos xuntos —tranquilizou Antía.
Mariña ía escribir un telegrama: “Ola-stop-estamos ben-stop-vide pronto-stop!” Os
telegramas son moi rápidos e Mariña quería que chegase urxentemente. Antía escribiu
unha carta pequena: “Ola. Botámosvos moito de menos. Estamos nunha illa deserta,
podedes dar con ela porque é pequena e verde cunha montaña no medio. Coidámonos
moito e non estamos ao sol polo mediodía. Un bico”. Mario decidiu pintar o mapa da illa
e mandar moitos bicos.
Despois de ler as mensaxes, metéronas na botella e pechárona ben. Xa na auga,
a botella comprendeu a súa misión, desaparecendo da súa vista. Comeron bocadillos
de malva con mexillóns e berberechos de primeiro e leitaruga con xurelos de segundo.
Era delicioso pero... botaban de menos o pan!
—Na casa, só vou comer pan con sardiñas, polbo e mexillóns! —dixo Mario.
—Estes mexillóns cunha bola de pan... —suspirou Mariña.
—Eiii!! Nada nadiña de queixas, estamos? —dixo Antía mirando para eles.
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Asentiron coa cabeza. Comida exquisita e de calidade! E as latas usadas ben
limpas, para evitar encontros con formigas. A avoa Ofelia ensinaríalles a facer xabón co
aceite. Ofelia atopaba un segundo uso para calquera refugallo. Que faría coas latas?
As tardes eran tan longas que había que pensar en algo para facer.
—Un comedeiro para paxaros! —exclamou Mario.
—Aquí están xa na súa casa! —comentou Mariña—. Eu faría un móbil.
—E a quen chamas? Ás formigas? —protestou Mario.
—Non un móbil para chamar. Un instrumento de música. Se usamos a sedela da
cana, podemos construír unha especie de xilófono... Non, Antía?
—Boa idea! Podemos ir colocando as que temos e deixar sitio para as que vaiamos
usando —dixo Antía—. O que nos cómpre son uns paus para colgalo...
—Será por paus! —exclamou Mariña—. Veña! Mans á obra!
Buscaron paus e fixeron unha portería, segundo Mario. Entre os tres ataron as
latas á sedela, deixando oco para máis latas. Non había vento, polo que lle tocou a
Mario ser o director do conservófono, e coa súa batuta ir tocando as filas para que
soasen. Habería que afinar. Como cando fixeran os “paus de chuvia” con pebidas de
uva coa profe de música. Houbo moito que ensaiar ata conseguir que soasen a chuvia
na selva.
Esa tardiña, cando estaban xogando ás adiviñas, as latas soaron, bambeadas
pola brisa. Mincha ouveou ao ritmo, como presentindo algo. Os últimos raios de sol
rebotaban no brillo da lata. Eran como espellos de luz e son, como unha chamada de
auxilio cara ao mar. Antía, Mario e Mariña inventaron o baile das latas e cantaron todas
as cancións que sabían.
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1º e 2º curso de primaria
CAPÍTULO 4
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Obxectivos

Contidos

Criterios
de avaliación

Estándares
de aprendizaxe

- Usar de xeito correcto
as TIC como ferramenta
para a súa aprendizaxe.
- Iniciarse no uso d o
dicionario para aumentar
o seu vocabulario.

- Busca guiada de
información en internet
e noutros soportes.

- Buscar e seleccionar información de forma guiada
e comunicar os resultados
en diferentes soportes.

- Busca e selecciona información de forma guiada e
comunica o resultado de forma oral e escrita, de maneira
limpa, clara e ordenada, en
diferentes soportes.

CAA
CCL
CMCCT
CSIEE
CCEC
CD

Iniciarse no traballo
cooperativo e asumir o
seu rol.

- O traballo cooperativo.
- Iniciación ás técnicas
de traballo. Recursos
e técnicas de traballo
intelectual.
- Hábitos de traballo,
esforzo e responsabilidade.

- Traballar de forma cooperativa, respectando os
compañeiros/as, o material
e as normas de convivencia.

- Utiliza estratexias para
traballar de forma individual e en equipo e respecta os compañeiros/as, o
material e as normas de
convivencia.

CAA
CMCCT
CSC
CSIEE

- Participar en situacións
de intercambio comunicativo respectando a
quenda.

- Estratexias e normas
para o intercambio
comunicativo: participación; escoita;
respecto á quenda de
palabra; respecto polos
sentimentos dos e das
demais.

- Participar en situacións
de comunicación, dirixidas ou espontáneas,
respectando a quenda de
palabra.

- Expresa de forma global
sentimentos, vivencias e
emocións propias.
- Aplica as normas sociocomunicativas: escoita
e respecta a quenda de
palabra.

CCL
CAA
CSC

- Comprender a importancia da alimentación
para vivir.

- Por que necesitamos
comer e beber.
- Identificación de alimentos diarios necesarios

- Identificar os seus costumes
na alimentación diaria.
- Comprender a importancia
de comer e beber.

- Analiza os seus costumes
na alimentación diaria.
- Comprende a importancia
da alimentación para vivir

CMCCT
CSIEE

- Interpretar correctamente a etiqueta dunha
lata de conserva.

- Interpretación de
etiquetas de alimentos
envasados.
- Interese por coñecer
as propiedades dos
distintos elementos.

- Extraer información das etiquetas de alimentos envasados , como os ingredientes, a
data de caducidade, o modo
de conservación.

- Extrae información das
etiquetas de alimentos
envasados, como os
ingredientes, a data de
caducidade, o modo de
conservación.

CCL
CAA
CSC

- Escoitar e comprender
a información dun texto
oral

- Comprensión dun
texto oral

- Comprender a información xeral e relevante dun
texto

- Mostra unha actitude de
escoita.
- Comprende a información xeral de textos de uso
habitual.

CCL
CAA

- Expresarse e comunicarse de forma oral con
coherencia

- Participación en situación de comunicación
de aula, espontáneas
ou dirixidas, organizando, de forma xeral, o
discurso.

- Expresarse e comunicarse de forma oral e con
certa coherencia para satisfacer as necesidades de
comunicación en diferentes situacións de aula.

- Participa activamente
en diversas situacións de
comunicación.

CCL
CD
CAA
CSC
CSIEE

- Ampliar o vocabulario.

- Ampliación de vocabulario.

- Ampliar o vocabulario a
partir da lectura do conto.

- Utiliza palabras novas en
interaccións orais.

CCL

- Escribir unha mensaxe.

Redacción dunha
mensaxe.

Escribir unha mensaxe.

Escribe unha mensaxe

CCL
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Competencias
clave

ACTIVIDADES

Neste capítulo descóbrese, xunto con Mario, Mariña e Antía,
un novo xeito de alimentarse ben, nutritivo, práctico que
poden facer sós, e ademais moi rico. O alumnado realizará
un traballo de investigación sobre os beneficios que
proporcionan as conservas do medio mariño.
1ª sesión.
Lectura do 4ª capítulo por parte do/a titor/a.
Despois da lectura do 4ª capítulo comentar en asemblea:
• Que tipo de latas atoparon? De que eran?
• Que significa “Dolphin Safe”?
• Que tipo de conservas comedes na casa?
• Cales son de produtos do mar?
• Cales son as vosas preferidas?
• Das que se nomean no conto, cales probastes?
• Unha vez aberta unha lata non é recomendable deixar os alimentos nela. Por que?
• En todas as historias de naufraxios vaise contando o tempo transcorrido. Sabes
cantos días levan xa na illa?
• Que escribirías na mensaxe que envían na botella? Para quen o enviarías?
Entre todos elaborar unha lista de palabras que non entendan, escribilas no encerado.
Intentar buscar no dicionario o seu significado e posteriormente realizar unha posta en
común.
Recoller todo ese vocabulario co seu significado no glosario iniciado no primeiro capítulo.
Pedir ao alumnado que traian á clase latas de conservas do medio mariño (sen
abrir) para traballar con elas na seguinte sesión.
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2ª e 3ª sesión.
O alumnado levará a cabo unha análise da presentación do produto para chegar a un
coñecemento das características alimentarias.
Previamente, explicar ao alumnado que as etiquetas das latas de conservas teñen
moita información. Comentar entre toda a clase o significado de:
• Ingredientes.
• Que diferenzas hai entre peso neto e peso escoado.
• Data de caducidade.
• Onde están envasadas.
• Código de barras.
• Os símbolos que aparecen na lata (por exemplo: reciclaxe,” Dolphin Safe”, fácil
apertura...).
Por parellas coller dúas latas (preferiblemente que sexan diferentes), buscar información
nas etiquetas e completar esta información na táboa:
Marca
Denominación
do produto
Lugar de
envasado
Ingredientes
Data de
caducidade
Peso neto
Peso escoado
Código de barras
Idioma(s) en que
está escrito a
etiqueta

Realizar unha posta en común ao rematar o traballo.
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4ª sesión.
A Antía ocorréuselle a enxeñosa idea de escribir mensaxes no cartón das latas e
metelas nunha botella pensando que algún día podería lelo alguén.
Preguntar en asemblea:
• Que escribiron nas mensaxes?
• Que sería o máis importante para escribir?
• Que escribirías na mensaxe se estiveses no lugar de algún dos protagonistas?
Cos datos recollidos anteriormente, escribir por parellas ou individualmente unha
mensaxe e a continuación metela nunha botella.
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3º e 4º curso de primaria
CAPÍTULO 4
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Obxectivos

Contidos

Criterios
de avaliación

Estándares
de aprendizaxe

- Usar de xeito correcto
as TIC como ferramenta
para a súa aprendizaxe.
- Utilizar o dicionario
para aumentar o seu
vocabulario

- Busca guiada de
información en internet
e outros soportes.
- Realización de
proxectos e presentación de resultados.

- Buscar, seleccionar información de forma guiada e
comunicar os resultados
en diferentes soportes.

- Busca e selecciona información de forma guiada
e comunica o resultado
de forma oral e escrita,
de maneira limpa, clara e
ordenada.

CAA
CCL
CMCCT
CSIEE

- Ser capaz de traballar
de forma cooperativa dun xeito correcto
asumindo o seu papel no
grupo.

- O traballo cooperativo.
- Iniciación ás técnicas
de traballo. Recursos
e técnicas de traballo
intelectual.
- Hábitos de traballo,
esforzo e responsabilidade.

- Traballar de forma cooperativa, respectando os
compañeiros/as, o material
e as normas de convivencia.

- Utiliza estratexias para
traballar de forma individual e en equipo.
- Respecta os compañeiros/as, o material e as
normas de convivencia.

CAA
CMCCT
CSC
CSIEE

- Participar de xeito
activo nas actividades
de grupo con respecto e
tolerancia.
- Formar parte activa das
dinámicas de grupo.

- A cooperación e o
diálogo como valores
e recursos básicos na
resolución pacífica de
conflitos.

- Traballar en equipo e
adoptar un comportamento
de respecto e tolerancia
ante as achegas alleas.

- Participa en actividades
individuais e de grupo
adoptando un comportamento responsable, construtivo e solidario.

CSC
CAA

Identificar os hábitos de
alimentación saudables.

- Hábitos saudables:
alimentación, hixiene,
exercicio físico e descanso.

- Identificar e explicar as
- Emprega hábitos de
consecuencias para a saú- hixiene, de exercicio e de
de e o desenvolvemento
alimentación sa na escola.
persoal de determinados
hábitos de alimentación

CMCCT
CSC

- Recoñecer os nutrientes principais dos
alimentos en conservas.

- Identificación dos nutrientes principais nos
alimentos en conserva.

- Identifica os nutrientes
principais dos alimentos
das conservas.

- Identifica os nutrientes principais dos
alimentos;proteínas, Omega- 3 calcio.

CMCCT

- Interpretar a información dos envases das
latas de conservas.

- Interpretación dos
datos que proporcionan as etiquetas dos
envases.

- Analiza a información
que vén nas etiquetas

- Interpreta os datos dos
envases: ingredientes, información nutricional, peso
neto, peso escoado,data
de caducidade, etc.

CAA
CSC
CMCCT

- Identificar algunhas
especies de peixes,
moluscos e crustáceos
de Galicia.

- Utilización guiada de
claves e de guías de
animais para a clasificación e identificación
dalgunhas especies de
peixes en Galicia.

- Identifica as diferentes
especies traballadas.

Clasifica as especies
de peixes,moluscos e
crustáceos.

CAA

- Utilizar estratexias de
comprensión lectora .

- Utilización de estratexias para a comprensión lectora Identificación de palabras
clave. Anticipación de
hipótese de significado
polo contexto. Uso do
dicionario.
- Identificación de
recursos literarios. A
comparación.

- Utilizar de xeito guiado
estratexias elementais
para a comprensión
lectora.

- Interpreta os datos dos
envases: ingredientes, información nutricional, peso
neto, peso escoado,data
de caducidade, etc.

CAA
CSC
CMCCT

- Comunicarse coa maior - Interese por expre- Interesarse por amosar
corrección posible na
sarse oralmente coa
unha pronunciación e
lingua galega.
pronuncia e a entoación entoación adecuadas.
adecuadas.

- Interésate por expresarte
oralmente coa pronuncia
e entoación adecuada a
cada acto comunicativo e
propia da lingua galega.

CCL
CAA
CCEC
CSIEE

- Mellorar a comprensión
escrita.

- Busca, localiza e selecciona información concreta dun texto sinxelo,
deducindo o significado de
palabras e expresións polo
contexto.
- Identifica a estrutura xeral
dun texto.

CCL
CAA
CSIEE

- Comprensión de textos sinxelos do ámbito
escolar. As instrucións.

- Comprender, buscar,
localizar e seleccionar
información explícita en
textos escritos de soportes
variados (webs, libros...).
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Competencias
clave

ACTIVIDADES

completar a táboa:
Completar a análise dos envases buscando as seguintes informacións:
• Que diferenzas hai entre peso neto e peso escoado?
• Nalgunhas latas aparece esta etiqueta “Dolphin Safe”. Que representa?
• Fíxate nos código de barras, os números 8-4 indican que son produtos de
España. Compara os números que veñen nos envases das conservas e
clasifícaas.
• Hai moitas marcas no mercado, que criterio seguirías para mercalas?:
presentación atractiva (debuxo), anuncios en TV, o seu prezo...
• Porque a lei establece uns tamaños mínimos para a captura dos peixes?
• Que tipos de aceite coñeces.
• Consultar a páxian web: www.ponlleaspilasaoteubocata.com, e facer un
cronograma do proceso de produción da conserva do atún.
Realizar unha posta en común ao rematar o traballo.

4ª sesión.
Cada grupo buscará información sobre:
• 1º grupo: peixes azuis.
• 2º grupo: moluscos.
• 3º grupo: crustáceos.
• 4º grupo: cefalópodos.
E cos datos obtidos completar o seguinte mapa conceptual :
Por quendas cada grupo explica o seu traballo e quedan expostos todos os mapas
conceptuais na aula.
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Neste capítulo imos descubrir xunto con Mario Mariña e Antía,
un novo xeito de alimentarse ben, nutritivo, práctico,
que podemos facer sós, e ademais moi rico.
O alumnado realizará un traballo de investigación
sobre os beneficios que proporcionan á nosa alimentación
as conservas do medio mariño

1ª sesión.
Iniciar a sesión coa lectura do conto, imprimindo o capítulo e repartíndoo
entre o alumnado, ou directamente nos ordenadores ou na pantalla da aula.
Marca
Denominación
Peso Neto
Peso Escoado
Ingredientes
Información
nutricional
Data de
Caducidade
Lugar de
envasado
Idioma(s) da
etiqueta

Despois da lectura colectiva ou individual do capítulo, comentar en asemblea:
• De que trata este capítulo? Expón as ideas principais desta historia.
• Que opinades da idea de facer bocadillos coas algas e coas follas?
• Que tipos de latas aparecen no texto?
• Das que nomean, cales non probastes?
• Que tipo de conservas comedes na casa? Cales son de produtos do mar?
• Unha vez que a lata está aberta non é recomendable deixar os alimentos nela.
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Por que?
• Busca no texto adxectivos cos que se describe a luz do sol ao longo do día.
•

Intenta situar unha actividade concreta feita polos nosos personaxes nun
momento determinado do día, xustificando a resposta.

• Que mensaxe che parece a máis apropiada? Que datos debería levar unha
mensaxe de SOS, cal sería a información que debería conter? Facer unha lista
cos contidos que debería levar.
• Escribir unha mensaxe entre todo o grupo tendo en conta o falado.
• Elaborar unha lista de palabras que non entendan, en parellas buscar o seu
significado utilizando o dicionario e posteriormente realizar unha posta en común.
• Inventa outro título diferente para este texto

2ª e 3ª sesión.

O alumnado levará a cabo unha análise da presentación do produto para
chegar a un bo coñecemento das súas características alimentarias.
Para a realización desta actividade poden consultar a páxina web:
http://www.aula21.net/nutricion/etiquetado.htm#ejemplo

Traballo por parellas. Cada parella dispón de dúas caixas, preferiblemente de
produtos diferentes. Buscar a información precisa para completar a seguinte táboa.:
Completar a análise dos envases buscando a seguinte información:
• Que diferenzas hai entre peso neto e peso escoado? Buscar nas etiquetas que
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5º e 6º curso de primaria
CAPÍTULO 4
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Criterios
de avaliación

Estándares
de aprendizaxe

- Usar de xeito correcto
- Busca guiada de
as tic como ferramenta
información en internet
para a súa aprendizaxe
e noutros soportes.
- Utilizar correctamente o
dicionario para aumentar
o seu vocabulario

- Buscar, seleccionar información de forma guiada e
comunicar os resultados
en diferentes soportes.

- Efectúa buscas guiadas
de información na rede.
- Busca e selecciona información de forma guiada
e comunica o resultado
de forma oral e escrita,
de maneira limpa, clara e
ordenada, en diferentes
soportes.

CAA
CCL
CMCCT
CSIEE

- Ser capaz de traballar
de forma cooperativa dun xeito correcto
asumindo o seu papel no
grupo correctamente.

- O traballo cooperativo.
- Iniciación ás técnicas
de traballo.
- Recursos e técnicas
de traballo intelectual.
- Hábitos de traballo,
esforzo e responsabilidade

- Traballar de forma cooperativa, respectando os
compañeiros/as, o material
e as normas de convivencia.

- Utiliza estratexias para
traballar de forma individual e en equipo e respecta os compañeiros/as, o
material e as normas de
convivencia.

CAA
CMCCT
CSC
CSIEE

- Participar de xeito
activo nas actividades
de grupo con respecto e
tolerancia.
- Formar parte activa das
dinámicas de grupo.

- A cooperación e o diálogo como valores democráticos e recursos
básicos na resolución
pacífica de conflitos.

- Traballar en equipo e
adoptar un comportamento
de respecto e tolerancia
ante as achegas alleas.

- Participa en actividades
individuais e de grupo
adoptando un comportamento responsable, construtivo e solidario,

CSC
CAA

- Ser capaz de resumir
un texto plasmando as
ideas principais e secundarias

- Le, entende o seu
contido, recoñece o
tema, así como as
ideas principais e secundarias.

- Comprender o texto e
utilizar a lectura como
medio para ampliar o seu
vocabulario e fixar a ortografía correcta.

- Identifica a linguaxe
CCL
figurada en textos literarios
(comparación).
- Entende a mensaxe dun
texto de xeito global e identifica as ideas principais e
secundarias.

- Diferenciar as materias
primas utilizadas para a
elaboración dunha lata
de conservas do mar.
- Coñecer o proceso de
elaboración dunha lata
de conservas do mar e o
seu envasado.
- Coñecer o que representa a información proporcionada nun envase
de conservas de mar
para a alimentación.

- As actividades produtivas: recursos naturais e
materias primas.
- Produtos elaborados.
Artesanía e Industria.
Formas de produción.

- Explicar as diferenzas
entre materias primas e
os produtos elaborados,
identificando as actividades que se realizan para
obtelos.

- Identifica e define materias primas e produto
elaborado e asóciaos coas
actividades en que se
obteñen.

CCL
CSC
CMCCT

- Analizar as caixas das
conservas de mar e interpretar todos os datos
que nela constan.
- Ser capaz de definir un
alimento polas súas características nutritivas .
- Elaborar menús saudables.
- Saber que son os
nutrientes e coñecer os
seus distintos grupo:
hidratos de carbono,
graxas auga...
-Saber que unha dieta
sa debe ser completa e
equilibrada.

- Tipos de dietas.
Elaboración de menús
saudables.
- Clasificación de
alimentos. Análise das
etiquetas dos produtos.

- Relacionar determinadas
prácticas de vida co adecuado funcionamento do
corpo, adoptando estilos
de vida saudables, coñecendo as repercusións
para a saúde do seu modo
de vida.

- Coñece os principios
das dietas equilibradas, e
elabora menús variados
identificando ás prácticas
saudables.

CMCCT
CCL
CSC

- Identifica algunha especie de `peixe, molusco,
crustáceo e cefalópodo
de Galicia

- Recompilación de
datos sobre distintas
especies de animais de
mar para recoñecelas.

- Identifica as diferentes
especies de animais de
mar traballadas.

- Clasifica animais de mar
en peixes, moluscos, crustáceos e cefalópodos.

CAA

- Elaborar correctamente
un guión para seguir nun
debate.
- Aprender a expoñer a
partir dun guión
- Participa en diálogos
colectivos e expresa
opinións razoadas.

- Vocabulario relacionado coa dieta sa.
- Coherencia nas
secuencias de ideas e
feitos e no mantemento
do tema.
- Aplicación das normas
ortográficas. A acentuación.

- Participar en diálogos
colectivos e expresar as
súas opinións de forma
razoada.
- Empregar palabras e
expresións nova.

- Escribe, en diferentes
soportes, textos sinxelos
propios da vida cotiá e
do ámbito social e escolar, atendendo á forma
da mensaxe (descritivos,
narrativos, dialogados,
expositivos e argumentativos) e a súa intención
comunicativa.

CCL
CD
CAA

Obxectivos

Contidos
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- Comunicarse coa maior - Interese por expresarcorrección posible en
se oralmente coa prolingua galega.
nuncia e coa entoación
adecuadas.

- Interesarse por amosar
unha pronuncia e entoación adecuadas.

- Interésate por expresarte
oralmente coa pronuncia
e entoación adecuada a
cada acto comunicativo e
propia da lingua galega.
- Participa en coloquios e
debates achegando ideas
e argumentos convincentes

CCL
CAA
CCEC
CSIEE

- Ter unha actitude
correcta de escoita
ante o falado en clase
respectando as intervencións dos compañeiros
e compañeiras así como
as resolución en grupo.

- Actitude de escoita
adecuada ante situacións comunicativas
(tolerancia ás opinións,
escoita atenta, respecto
de quen fala sen interrupcións inadecuadas).

- Manter unha actitude de
escoita activa, respectando as opinións dos e das
demais.

- Atende as intervencións
dos e das demais en actos
de fala orais, sen interromper.

CCL
CSC

- Utilizar a linguaxe escrita e oral para expresar
opinións de temas concretos e xustificalos.

- Utiliza a linguaxe
para expresar a súas
opinións e xuízos, debidamente xustificados
sobre diferentes tema e
comportamentos.

- Favorecer a través da
lingua a formación dun
pensamento crítico que
impida discriminacións e
prexuízos.

- Expresa por escrito opinións, reflexións e valoracións argumentadas

CL

- Colaborar activamente
en traballos de grupo
utilizando habilidades de
escoita, pensamento e
empatía.

- Estratexias da
linguaxe oral como
instrumento de comunicación: escoitar,
preguntar, argumentar.

- Utilizar habilidades de
- Colabora en proxecescoita e o pensamento de tos de grupo escoitando
perspectiva con empatía
activamente, demostrando
interese polas outras

- Ser consciente de que
cunha mellor actuación,
máis responsable, contribuímos á mellora do
medio natual.

- Desenvolvemento de
actitudes individuais e
colectivas fronte a determinados problemas
ambientais.

- Identificar, a partir de
exemplos da vida cotiá,
usos dos recursos naturais
e consecuencias dun uso
inadecuado.
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CAA
CSIEE
CSC

- Emprega actitudes
CMCCT
responsables de aforro
CSC
enerxético e de recollida de
residuos na escola.

ACTIVIDADES

hai na aula e calcula a diferenza entre elas.
• Nalgunhas latas aparece esta etiqueta “Dolphin Safe”. Que representa?
• Fíxate nos código de barras. Que indican os dous primeiros números?
Compáraos e separa as que levan no inicio os números 8-4.
Para máis información buscar en:
http://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquetodolosabe/como-se-descifra-uncodigo-de-barras/
• Nos envases das conservas vén especificado se son en aceite de oliva, vexetal,
ou ao natural. Infórmate sobre estes aceites.
• Hai moitas marcas no mercado, que criterio seguirías para mercalas?
presentación atractiva (debuxo), anuncios en TV, o seu prezo...
• Porque a lei establece uns tamaños mínimos para a captura dos peixes?
• Consultando a páxina web: www.ponlleaspilasaoteubocata.com, e fai un
cronograma do proceso de produción da conserva do atún.
Realizar unha posta en común de toda a información recollida.

4ª sesión.
Traballo en pequeno grupo.
Cada grupo elixe un produto (dentro das conservas mariñas) que pertenza á
seguinte lista:
• Peixe azul
• Moluscos
• Crustáceos
• Cefalópodos
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Cada grupo faise especialista nun produto e ten que defender o seu consumo
ante a clase nun debate onde se expoñerá todo o aprendido. Con esta actividade
preténdese transmitir toda a información recompilada ao grupo-clase e enriquecerse
coa información dos outros.
Teñen que buscar información sobre:


Valor nutricional



Prezo



Postos de traballo que aporta a comunidade



Medio natural...

Marca
Denominación
Peso:
-Neto
-Escoado
Ingredientes
Información
nutricional
Data de
Caducidade
Lugar de
envasado
Idioma(s) da
etiqueta

Para realizar esta actividade poden consultar a páxina web da Xunta:
http://deondesenon.xunta.es/gl/
O que se pretende é que cada grupo teña a máxima información do seu produto
e dos demais para poder rebater calquera argumento, e incluso descubrir aspectos do
seu produto que non saiban os demais equipos.
O debate. Elixir un moderador ou moderadora entre todo o alumnado, que ten que:
• Regular os tempos de intervención.
• Reconducir as intervencións cando se aparten do tema.
• Pedir que se repita algunha idea se non quedou clara.
• Explicar as regras do debate e asegurarse de que se cumpran.
• Iniciar o debate cunha breve exposición.
96

Estas regras poden ser:


Intervir soamente unha persoa de cada vez.



Evitar as faltas de respecto para quen estea falando.



Tratar de convencer con argumentos sen impoñer a súa opinión.



Intervir de xeito breve e preciso.



Evitar alzar a voz.

Ao rematar deben pensar no que aprenderon e escribir as súas conclusións.

Por fin chega o gran desenlace da aventura.
Este capítulo céntrase na utilización das conservas
na nosa alimentación facendo distintos tipos de bocadillos
e utilizando o texto das receitas.

Páxinas para consultar información sobre o bonito:
http://www.fainobonito.com/ga/
http://mediorural.xunta.es/
Para información sobe as empresas de transformación, as conservas e tamaños
minimos dos peixes:
http://deondesenon.xunta.es/gl/
Para facer bocadillos:
http://www.ponlleaspilasaoteubocata.xunta.es/

1 ª sesión.
Iniciar a sesión coa lectura do conto imprimindo o capítulo e repartíndoo
entre o alumnado, ou directamente nos ordenadores ou na pantalla da aula.
Despois da lectura colectiva ou individual comentar:
• Que sentimentos terán as familias?
• Diferenzas entre illa, atol e arquipélago.
• Que momento do día era mellor para estar na praia? Busca no texto oracións
que confirmen a túa resposta.
• Como reaccionarías ti se vises o barco de salvamento?
• Por que pensa Antía que as súas familias poden estar enfadadas?
• Con que personaxe te identificas? Razoa a resposta.
• Que importancia ten Mincha na historia?
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• Despois de toda esta aventura, que tres cousas levarías a unha illa deserta.
Cambia a túa resposta en relación a resposta que deches no 2º capítulo?
Razoa a túa opinión
• Antía di que: “Foi boa idea poñer latas, pero tamén estaría ben poñer unha
bola de pan de trigo e outra de centeo”. Que diferenza hai entre estes pans?
Coñeces máis tipos de pans?
• Porque a palabra bola se escríbe sen acento?
• Sinónimos de “lambuzas”.
•
Entre todos elaborar unha lista de palabras que non entendan, e en parellas
buscar o seu significado utilizando o dicionario e, posteriormente, realizar unha posta
en común.
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CAPÍTULO 5
O reencontro
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N

o barco había un gran desacougo. Na tripulación non se explicaban como
caera o bote á auga. Antes de embarcar revisaran todas as engrenaxes
e equipos de seguridade. O temoneiro e maquinistas estaban adestrados
para decatarse de calquera ruído. Como non o escoitaron?

As dúas familias non durmían, non comían... Estaban sempre xuntas, para darse
folgos. Instaláranse nun dos salóns do barco, onde se coordinaban as operacións de
salvamento. Falaban das cousas de Mariña e de Antía, de Mario, que era moi pequeno,
da cadela... O capitán do barco falaba con eles cada media hora.
—Os botes veñen equipados para garantir a supervivencia dos seus ocupantes.
E é cuestión de horas atopalos... —informou o capitán.
—Onte xa era cuestión de horas e antonte... —protestaron as familias.
—Entendo o seu enfado, pero non perdan a esperanza! —dixo o capitán. Na súa
vida no mar, nunca lle pasara isto.
O capitán do barco ofreceu ás demais persoas un cambio de barco para continuar o
cruceiro, pero rexeitárono. Querían axudar no que puidesen. A prensa estaba informada
da desaparición e outros barcos quixeron unirse ás tarefas de busca. Toda a axuda era
benvida.
Na illa, lonxe daquel rebumbio, Mincha xogaba coas latas musicais. Antía
intentaba facer uns colgantes para os tres cunhas das follas. Mario e Mariña xogaban
ao vexovexo. Ao baixar o sol era cando mellor se estaba na praia. A area branca podíase
pisar sen que queimase e a auga do mar era dun azul case transparente. A tardiña era
un bo momento para descansar e xogar. O sol, mentres baixaba cara ao horizonte,
daba directamente cos seus raios nas latas, cun gran resplandor. Case non se podía
mirar cara a elas directamente.
No barco, había mapas e cadernos de bitácora. Había que contrastar coas fotos
que mandaba o satélite e buscar o agocho onde chegaran co bote Mario, Mariña e
Antía. Cada vez que atopaban algo, as naves de salvamento ían inspeccionar.
—Gran navío! Aquí Quenlla 1! Volvemos á base! Repito, volvemos á base! —a
controladora da radio dunha das naves informaba do seu regreso ao barco.
—Espera! Vexo algo —dixo unha das tripulantes.
—Temos que volver, está baixando a luz —contestou a outra.
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—E aquela luzada? —insistiu.
—Non sei que pode ser...
O sol non podía reflectir a súa imaxe. Nas illas non había metais brillantes capaces
dese efecto. Non había vidro, nin outros obxectos humanos, porque ningún humano
vivía alí. Que era entón? Pasoulle os prismáticos á outra tripulante.
—Vamos ver o que é!
—Está afastado da nosa ruta...
—E se son eles?
Ante esa pregunta non se podía facer outra cousa máis que ir. A tarde avanzaba
cara á noite. Chamaron por radio ao barco, avisando do que ían facer, e puxéronse
rumbo ao lugar de onde saía aquela luz. Mincha foi a primeira en alertar da chegada.
Ladraba con alegría, dando choutos na area. Mariña, Antía e Mario non o podían crer!
Alguén se achegaba!
—E se son piratas con mal xenio... —comentou Mario.
—Non hai piratas con mal xenio! —asegurou Antía.
Comezaron a mover os seus brazos e a berrar todo o que podían. Viñan por eles!
Ían volver á casa! As tripulantes localizáronos e avisaron por radio.
—Gran navío! Aquí Quenlla 1. Atopado obxectivo! Repito! Atopado obxectivo! —a
voz tremía pola emoción. A explosión de alegría que houbo no barco foi incrible! As
familias fundíronse nunha aperta! Cando chegaron preto da praia, Mincha foi a primeira
en lanzarse a saudalas. Antía, Mariña e Mario quedaron paralizados.
—Non morde! —dixo Mario un pouco nervioso—. Chámase Mincha e eu, Mario.
—Ola Mario! Somos Lina e Vera. Vimos para levarvos coas vosas familias!
Correron buscar as súas cousas. Tiñan que desmontar a tenda, recoller as
botellas, as latas e o seu conservófono. De súpeto, Mario correu polo camiño da poza.
—Mario, que fas? —preguntou Antía.— Temos que marchar!
—Só un momento! Teño que coller plantas para levarllas á avoa! —dixo Mario.
—Non queredes volver? Están esperando por vós! —exclamou Lina.
—Claro!! Pero temos que levarlle á avoa unhas plantas,—explicou Antía.
—Dádevos présa! Queda unha hora de camiño —dixo Vera.
Aquilo arrepiounos un pouco! Unha hora nese barco, que só era un chisco máis
grande ca o seu bote! E coa noite botándoselles por riba... Volvéronlles á cabeza as
imaxes daquela noite en que todo comezara e púxoselles un nó na gorxa.
—Non vos preocupedes! Agora estades con nós! —dixo Lina ao recoñecer o medo
nas súas caras—. Veña, Vera vai con vós buscar as herbas e eu espero aquí para non
interromper a comunicación por radio.
—A ver esas plantas tan especiais! Se me gustan, deixarédesme coller unha para
a miña casa, non? —preguntou Vera buscando o sorriso nas caras dos nenos.
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Xa subidos no barco, puxeron os chalecos salvavidas e amarráronse ben nos
seus asentos. A Mincha puxéronlle un flotador pequeniño. Estaba toda rufa con el, ata
parecía que medrara. Falaron coas familias por radio; pero falaban á vez, tremendo da
emoción, e non puideron dicir máis ca un “querémosvos”.
Cando por fin chegaron ao seu barco subíronos entre aplausos e vivas. Correron
a apertarse contra os brazos estendidos das súas familias! Mincha coouse entre os pés
para non perder aquela aperta. Despois, as familias agradeceron o esforzo dos equipos
de rescate e os ánimos recibidos polas persoas do barco. O médico só tivo que botar
unha pomada nas picaduras de Mario. Estaban fortes como robinsons que eran.
—Non estades enfadados con nós, verdade? —preguntou Antía.
—Nós non queriamos marchar sen vós! —apurouse a dicir Mariña.
—E tróuxenlle un regalo á avoa Ofelia! —dixo Mario buscando as plantas.
Comezaron a contarlles como fora a noite no bote. Como descubriran a illa e a
poza de auga. Contaron como Mincha descubrira a caixa das conservas. E que Mario
comera polbo e mexillóns. Encantáralles comer aqueles peixes en lata! Mario contou o
ataque das formigas, pero Mariña e Antía tiveron que paralo. Non se parecía nadiña ao
que pasara en realidade.
—Non tiñan dentes! E non eran tan grandes coma un gato! —retrucou Mariña.
—Ti mesma dixeches que nunca viras unhas formigas dese tamaño! Eran
enormes! —defendeuse Mario—. E dos mosquitos que vimos nas latas, que?
—Si que eran, pero todo o grande que pode ser unha formiga ou un mosquito!
—riu Antía.
Antía díxolle ao capitán que era unha boa idea poñer auga e comida nos botes. O
mellor foran as latas de conservas, aínda que estaría xenial podelas acompañar cunha
bola de pan de trigo e outra de centeo! As familias escacharon coa risa!
—Ei! Non riades! O pan coas conservas sabe a gloria, dá moita enerxía e é moi
san! Iso sábeo ata Mario! —exclamou Antía.
As familias contáronlles que saíran nos informativos. Era impresionante! Eran
protagonistas dunha historia que remataba ben, como as dos libros da clase!
—Son famoso? —preguntou Mario un pouco fachendoso.
—Non, non es famoso! —contestou Mariña—. Pero se Antía escribe a nosa
historia, igual fan unha película...
Esa noite habería unha cea na que Antía, Mario e Mariña escollerían o menú.
Despois de pensar un anaco, decidiron que querían bocadillos! Bocadillos de polbo,
atún, mexillóns e sardiñas. Botaran de menos o pan para acompañar a súa comida
enlatada, e iso era o que querían. O cociñeiro había anos que non preparaba bocadillos!
Necesitaba inspiración e mandou chamar por Mario, Antía e Mariña.
Puxéronse mans á obra. Abriron boliños, barras e bolas de pan de fariñas
variadas. Como recendían! Abriron latas e coas mans lavadas e uns garfos foron
enchendo o pan de sabores mariños. Acompañando as conservas, puxeron ovos
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cocidos, tomates, pementos, millo, queixos de todo tipo, froitos secos, manteiga... E
combinando ingredientes cos consellos do chef, fixeron os mellores bocadillos, ademais
de saborosos e equilibrados. Habería que cociñar máis a miúdo na casa.
Á mañá seguinte ían volver á súa vila. Xa tiñan ganas de pisar terra firme! Querían
ver as súas amigas e amigos para contarlles as súas historias, darlle as plantas á avoa
Ofelia e xogar con Mincha ás carreiras polo paseo. E aínda poderían xogar unha morea
de tempo, porque o verán estaba comezando!
Antía, Mariña e Mario non esquecerían aquel verán, porque a maior aventura ata
o momento fora esa viaxe unha noite de treboada cara a unha illa descoñecida. O que
pasa é que as mellores aventuras sempre están por chegar.
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1º e 2º curso de primaria
CAPÍTULO 5
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Obxectivos

Contidos

Criterios
de avaliación

Estándares
de aprendizaxe

- Usar de xeito correcto
as TIC como ferramenta
para a súa aprendizaxe.
- Iniciarse no uso do
dicionario para aumentar
o seu vocabulario.

- Busca guiada de
información en internet
e noutros soportes.

- Buscar seleccionar información de forma guiada e
comunicar os resultados
en diferentes soportes.

- Busca e selecciona información de forma guiada e
comunica o resultado de forma oral e escrita, de maneira
limpa, clara e ordenada, en
diferentes soportes.

CAA
CCL
CMCCT
CSIEE
CCEC
CD

- Iniciarse no traballo
cooperativo e asumir o
seu rol.

- O traballo cooperativo.
- Iniciación ás técnicas
de traballo. Recursos
e técnicas de traballo
intelectual.
- Hábitos de traballo,
esforzo e responsabilidade.

- Traballar de forma cooperativa, respectando os
compañeiros/as, o material
e as normas de convivencia.

- Utiliza estratexias para
traballar de forma individual e en equipo e respecta os compañeiros/as, o
material e as normas de
convivencia.

CAA
CMCCT
CSC
CSIEE

- Reducir, reutilizar e
reciclar obxectos.

- Tarefas de redución,
reutilización e reciclaxe na escola e no seu
contorno próximo.

- Adoptar medidas de
protección ambiental e
poñelas en práctica na
escola.

Reduce, reutilzia e recicla
obxectos na escola.

CMCCT
CSC
CSIEE

- Analizar os seus costumes na alimentación
diaria e elabora unha
receita con base as latas
de conservas.

- Análise e costumes na - Deseñar, de forma colectiva, - Analiza os seus costumes
alimentación diaria.
unha receita con base as
na alimentación diaria e
latas de conservas.
elabora unha receita.

CMCCT
CSIEE

- Escoitar e comprender
a información dun texto
oral.

- Comprensión dun
texto oral.

- Comprender a información
xeral e relevante dun texto.

- Mostra unha actitude de
escoita.
- Comprende a información xeral de textos de uso
habitual.

CCL
CAA

- Participar en situacións
de intercambio comunicativo respectando a
quenda.

- Estratexias e normas
para o intercambio
comunicativo: participación; escoita;
respecto á quenda de
palabra; respecto polos
sentimentos dos e das
demais.

- Participar en situacións
de comunicación, dirixidas
ou espontáneas, respectando a quenda de palabra

- Expresa de forma global
sentimentos, vivencias e
emocións propias.
- Aplica as normas sociocomunicativas: escoita
e respecta a quenda de
palabra.

CCL
CAA
CSC

- Expresarse e comunicarse de forma oral con
coherencia.

- Participación en situación de comunicación
de aula, espontáneas
ou dirixidas, organizando, de forma xeral, o
discurso.

- Expresarse e comunicarse de forma oral e con
certa coherencia para satisfacer as necesidades de
comunicación en diferentes situacións de aula.

- Participa activamente
en diversas situacións de
comunicación.

CCL
CD
CAA
CSC
CSIEE

- Ampliar o vocabulario.

- Ampliación de vocabulario.

- Ampliar o vocabulario a
partir da lectura do conto
para mellorar a expresión
e a comunicación.

- Utiliza palabras novas en
interaccións orais.

CCL
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ACTIVIDADES

Por fin chega o gran desenlace da aventura. Este capítulo
céntrase na utilización das conservas na nosa alimentación
facendo distintos tipos de bocadillos e nun tipo concreto de
texto: as receitas.
1ª sesión.
Lectura do conto por parte do/a titor/a.
Despois da lectura do 5º capítulo coméntase en asemblea:
• Como reaccionarías ti se vises o barco de salvamento?
• Por que pensa Antía que as súas familias poden estar enfadadas?
• Como se sentiron as familias cando viron a Mario, Antía e Mariña?
• Cale é o teu personaxe preferido? Por que?
• Que importancia ten Mincha na historia?
• Despois de ler toda esta aventura, que tres cousas levarías a unha illa deserta.
(Cambia a túa resposta con respecto ao 2º capítulo?)
Elaborar unha lista de palabras que non entendan, escribilas no encerado. Intentar
buscar no dicionario o seu significado e posteriormente realizar unha posta en común.
Recoller todo ese vocabulario co seu significado no glosario iniciado no primeiro capítulo.

2ª sesión.
Nesta sesión traballamos a receita como tipo de texto.
Partir da experiencia persoal preguntando:
• De que son os bocadillos que comedes?
• Probastes algunha vez algún bocadillo de conservas?
• En caso de afirmativo, que levaba ese bocadillo?
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• Falar do que é unha receita. Como exemplo de receitas de “bocatas” pódese
consultar a páxina web:
http://www.ponlleaspilasaoteubocata.xunta.es/sites/default/files/descargas/
ficheiros/receitas.pdf
Lemos en grupo as receitas e analizamos as partes que a contén.
• Nome do “bocata”
• Ingredientes
• Preparación
A partir das receitas inventar mesturas que se poderían facer no bocadillo, tendo como
ingrediente principal algún alimento de mar en conserva,

3ª sesión
Nesta sesión o alumnado elabora o seu bocadillo. Concurso “Máster bocata”.
Nesta sesión o alumnado traerá das súas casas produtos naturais (tomates, leituga,
maionesa…), tamén se pode facer un fondo común e facer unha compra para poder
elaborar os bocadillos.
Iniciar a sesión coa proba de novos sabores:
• Escoller un grupo de nenos/as (en función do cantidade de alumnado da clase) e taparlles
os ollos. Daráselles a probar un tipo de conserva e teñen que adiviñar que produto están
probando. (É importante saber se algunha persoa ten algún tipo de alerxia.)
• Cambiando o grupo de alumnos/as, pasar a outro tipo de conserva e seguir
adiviñando se coñecen o produto.
• Ao rematar de probar todo indicarán se lles gustou o que probaron e que tipo de
mesturas poden facer cos ingredientes que se teñen na clase.
• Por parellas, empezar a facer as mesturas no pan. Cando rematen teñen que
escribir nun cartel todo o que botaron no bocadillo e inventar un nome.
• Cortar os bocadillos para que probe toda a clase. Facer unha votación: cada un
ten que elixir por orde de preferencia tres “bocatas”.
• Ao finalizar a proba vemos cales son os tres máis elixidos. Reciben o premio
“Máster Bocata”
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4ª sesión
Nesta sesión preténdese recompilar todo o feito no concurso “Máster bocata”.
Cada grupo redactará a súa receita seguindo o modelo da páxina web:
http://www.ponlleaspilasaoteubocata.xunta.es/sites/default/files/descargas/ficheiros/
receitas.pdf
BOCATAS SAUDABLES
Nome do bocata:
Cociñeiro/a:
Ingredientes:

Modo de preparación:

Con todas as receitas elabórase un receitario de “bocatas”
en fascículos. Póñense nun arquivador ordenados
alfabeticamente e por quendas envíanse ás familias,
para logo quedar na biblioteca da aula ou do centro.
108

5ª sesión.
Nesta actividade o que se pretende e que utilicen toda a súa creatividade e
inventen tamén outros usos para as latas. En pequenos grupos inventar algún
obxecto, instrumentos ou xoguete.
Mario,Antía e Mariña buscan unha diversión e utilizan as latas baleiras para construír
un conservófono. Que outro uso lle darías as latas? Reutilización.
En pequenos grupos inventar algún obxecto, instrumentos ou xoguete e poñerlle un
nome usando unha palabra composta que os defina.
Con todos eles realízase unha exposición no colexio para lembrar esta aventura e todo
o que aprendemos con Mariña, Antía e Mario.
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Obxectivos

Contidos

Criterios
de avaliación

Estándares
de aprendizaxe

- Usar de xeito correcto
as TIC como ferramenta
para a súa aprendizaxe.
- Utilizar o dicionario
para aumentar o seu
vocabulario

- Busca guiada de
información en internet
e outros soportes.
- Realización de
proxectos e presentación de resultados.

- Buscar, seleccionar información de forma guiada e
comunicar os resultados
en diferentes soportes.

- Busca e selecciona información de forma guiada
e comunica o resultado
de forma oral e escrita,
de maneira limpa, clara e
ordenada.

CAA
CCL
CMCCT
CSIEE

- Ser capaz de traballar
de forma cooperativa dun xeito correcto
asumindo o seu papel no
grupo.

- O traballo cooperativo.
- Iniciación ás técnicas
de traballo. Recursos
e técnicas de traballo
intelectual.
- Hábitos de traballo,
esforzo e responsabilidade.

- Traballar de forma cooperativa, respectando os
compañeiros/as, o material
e as normas de convivencia.

- Utiliza estratexias para
traballar de forma individual e en equipo.
- Respecta os compañeiros/as, o material e as
normas de convivencia.

CAA
CMCCT
CSC
CSIEE

- Participar de xeito
activo nas actividades
de grupo con respecto e
tolerancia.
- Formar parte activa das
dinámicas de grupo.

- A cooperación e o
diálogo como valores
e recursos básicos na
resolución pacífica de
conflitos.

- Traballar en equipo e
adoptar un comportamento
de respecto e tolerancia
ante as achegas alleas.

- Participa en actividades
individuais e de grupo
adoptando un comportamento responsable, construtivo e solidario.

CSC
CAA

Identificar os hábitos de
alimentación saudables.

- Hábitos saudables:
alimentación, hixiene,
exercicio físico e descanso.

- Identificar e explicar as
- Emprega hábitos de
consecuencias para a saú- hixiene, de exercicio e de
de e o desenvolvemento
alimentación sa na escola.
persoal de determinados
hábitos de alimentación

CMCCT
CSC

- Recoñecer os nutrientes principais dos
alimentos en conservas.

- Identificación dos nutrientes principais nos
alimentos en conserva.

- Identifica os nutrientes
principais dos alimentos
das conservas.

- Identifica os nutrientes principais dos
alimentos;proteínas, Omega- 3 calcio.

CMCCT

- Interpretar a información dos envases das
latas de conservas.

- Interpretación dos
datos que proporcionan as etiquetas dos
envases.

- Analiza a información
que vén nas etiquetas

- Interpreta os datos dos
envases: ingredientes, información nutricional, peso
neto, peso escoado,data
de caducidade, etc.

CAA
CSC
CMCCT

- Identificar algunhas
especies de peixes,
moluscos e crustáceos
de Galicia.

- Utilización guiada de
claves e de guías de
animais para a clasificación e identificación
dalgunhas especies de
peixes en Galicia.

- Identifica as diferentes
especies traballadas.

Clasifica as especies
de peixes,moluscos e
crustáceos.

CAA

- Utilizar estratexias de
comprensión lectora .

- Utilización de estratexias para a comprensión lectora Identificación de palabras
clave. Anticipación de
hipótese de significado
polo contexto. Uso do
dicionario.
- Identificación de
recursos literarios. A
comparación.

- Utilizar de xeito guiado
estratexias elementais
para a comprensión
lectora.

- Interpreta os datos dos
envases: ingredientes, información nutricional, peso
neto, peso escoado,data
de caducidade, etc.

CAA
CSC
CMCCT

- Comunicarse coa maior - Interese por expre- Interesarse por amosar
corrección posible na
sarse oralmente coa
unha pronunciación e
lingua galega.
pronuncia e a entoación entoación adecuadas.
adecuadas.

- Interésate por expresarte
oralmente coa pronuncia
e entoación adecuada a
cada acto comunicativo e
propia da lingua galega.

CCL
CAA
CCEC
CSIEE

- Mellorar a comprensión
escrita.

- Busca, localiza e selecciona información concreta dun texto sinxelo,
deducindo o significado de
palabras e expresións polo
contexto.
- Identifica a estrutura xeral
dun texto.

CCL
CAA
CSIEE

- Comprensión de textos sinxelos do ámbito
escolar. As instrucións.

- Comprender, buscar,
localizar e seleccionar
información explícita en
textos escritos de soportes
variados (webs, libros...).
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Competencias
clave

ACTIVIDADES

2 ª sesión.
En grupos repartir dous libros de receitas e consultar seguindo as seguintes
instrucións:
1. Analizar a estrutura do texto da receita. Tomar nota das partes que a compoñen
2. Anotar as receitas que utilicen algún alimento mariño ou en conserva.
Rematará a sesión facendo unha posta en común.

3ª sesión.
Nesta sesión o alumnado elabora a receita do seu bocadillo.
Na aula de informática, e por parellas, buscar información de diferentes
tipos de bocadillos. Poden consultar as páxinas web:
http://www.ponlleaspilasaoteubocata.xunta.es/
http://www.ponlleaspilasaoteubocata.xunta.es/sites/default/files/descargas/
ficheiros/receitas.pdf
Elixir un dos bocadillos que xa están elaborados ou inventar outros engadindo ou
quitando algún ingrediente.
Cada parella terá un modelo da receita que debe cubrir. Aquí damos un exemplo,
que pode ser diferente en función do acordado na sesión anterior:

BOCATAS SAUDABLES
Nome do bocata:
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Cociñeiro/a:
Ingredientes:
Modo de preparación:

Información nutricional:

Con todas as receitas elaborar un receitario de bocatas
en fascículos.Colocar nun arquivador ordenados
alfabeticamente e por quendas enviar as familias
para logo quedar na biblioteca da aula ou do centro.

4 ª sesión.
Esta sesión está dedicada á elaboracións de receitas de bocadillos na aula.
Para iso contamos coas latas que trouxeron as semanas anteriores. e tamén
deben traer produtos naturais (tomates, cebolas, leituga…).
A clase convértese nun gran escenario “Máster bocata” .
Cada parella elabora a receita elixida tendo en conta:
• As normas de hixiene necesarias para manipular os alimentos: poñer luvas,
lavar as mans…
• Coidado cos utensilios que van utilizar,apertura das latas.
• Ingredientes e cantidades necesarias: latas de atún, mexillóns, xardas, queixo,
cebola, tomates…
• Partir os bocadillos e colocalos axeitadamente nos pratos para compartir.
• Poñer etiquetas cos nomes dos bocadillos.
• Lavar as latas e gardalas para utilizalas na sesión seguinte.
Con todos os bocadillos realizarase un menú degustación como remate da historia.
Poden invitar os compañeiros/as doutro nivel.
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Durante esta sesión escóitase a música que ao longo dos capítulos veu
acompañando a lectura.

5ª sesión.
Mario, Antía e Mariña buscan unha diversión e utilizan as latas baleiras para
construír un conservófono, que tiña varias utilidades.
Nesta actividade o que se pretende e que utilicen toda a súa creatividade e
inventen tamén outros usos para as latas.
En pequenos grupos, inventar algún obxecto, instrumentos ou xoguete e poñerlle
un nome utilizando unha palabra composta que o defina.
Con todos eles realizarase unha exposición no colexio para lembrar esta aventura
e todo o que aprendemos con Mariña, Antía e Mario.
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Criterios
de avaliación

Estándares
de aprendizaxe

- Usar de xeito correcto
- Busca guiada de
as TIC como ferramenta información en internet
para a súa aprendizaxe. e noutros soportes.
- Utilizar correctamente o
dicionario para aumentar
o seu vocabulario.

- Buscar, seleccionar información de forma guiada e
comunicar os resultados
en diferentes soportes.

- Efectúa buscas guiadas
de información na rede.
- Busca e selecciona información de forma guiada
e comunica o resultado
de forma oral e escrita,
de maneira limpa, clara e
ordenada, en diferentes
soportes.

CAA
CCL
CMCCT
CSIEE

- Ser capaz de traballar
de forma cooperativa dun xeito correcto
asumindo o seu papel no
grupo correctamente.

- O traballo cooperativo.
- Iniciación ás técnicas
de traballo.
- Recursos e técnicas
de traballo intelectual.
- Hábitos de traballo,
esforzo e responsabilidade.

- Traballar de forma cooperativa, respectando os
compañeiros/as, o material
e as normas de convivencia.

- Utiliza estratexias para
traballar de forma individual e en equipo e respecta os compañeiros/as, o
material e as normas de
convivencia.

CAA
CMCCT
CSC
CSIEE

- Participar de xeito
activo nas actividades
de grupo con respecto e
tolerancia.
- Formar parte activa das
dinámicas de grupo.

- A cooperación e o diálogo como valores democráticos e recursos
básicos na resolución
pacífica de conflitos.

- Traballar en equipo e
adoptar un comportamento
de respecto e tolerancia
ante as achegas alleas.

- Participa en actividades
individuais e de grupo
adoptando un comportamento responsable, construtivo e solidario,

CSC
CAA

- Ser capaz de resumir
un texto plasmando as
ideas principais e secundarias.

- Le , entende o seu
contido e recoñece
o tema, así como as
ideas principais e secundarias.

- Comprender o texto e
utilizar a lectura como
medio para ampliar o seu
vocabulario e fixar a ortografía correcta.

- Identifica a linguaxe
CL
figurada en textos literarios
(comparación).
- Entende a mensaxe dun
texto de xeito global e identifica as ideas principais e
secundarias.

Obxectivos

Contidos

- Tomar conciencia de ter - Análise de dietas equi- - Preparar “bocatas sauunha dieta saudable
libradas.
dables”

- Diferencia entre dieta
equilibrada e non equilibrada.

Competencias
clave

CMCCT
CSC

- Tomar conciencia da
importancia de practicar
os 3R.

- A produción de residuos, a contaminación
e o impacto ambiental.

- Consecuencias da produ- - Emprega actitudes resción excesiva de residuos ponsables sobre os 3R.
e impacto ambiental.

- Resolver situacións
da vida cotiá nas que
aparezan as unidades de
medida.
- Seguir os pasos dunha
receita aplicando correctamente ás medidas que
nela se indican.

- Elección da unidade
máis axeitada para
a expresión dunha
medida.
- Realización de medicións.
- Estimación de capacidades, masas e e
superficies de obxectos
e espazos coñecidos;
elección da unidade e
dos instrumentos máis
axeitados para medir e
expresar unha medida.

- Escoller os instrumentos
de medida máis pertinentes en cada caso, estimando a medida de capacidade e masa e facendo
previsións razoables.

- Estima capacidades, ma- CMCT
sas e superficies; elixindo a CCL
unidade e os instrumentos CAA
máis axeitados para medir
e expresar unha medida,
explicando de forma oral o
proceso seguido e a estratexia utilizada.
- Mide con instrumentos,
utilizando estratexias e
unidades convencionais e
non convencionais, elixindo
a unidade máis axeitada
para a expresión dunha
medida.

- Recoñecer as partes
dunha receita como
texto.
- Distinguir a receita
fronte a diferentes tipos
de textos.
- Elaborar distintas
receitas cunha estrutura
correcta.

- Produción de textos
para comunicar coñecementos, experiencias
e necesidades.
- Cohesión do texto:
mantemento do tempo
verbal, puntuación,
concordancia e substitucións básicas.
- Coherencia nas
secuencias de ideas e
feitos e no mantemento
do tema.
- Aplicación das normas
ortográficas. A acentuación.

- Producir textos segundo
un modelo con diferentes
intencións comunicativas,
con coherencia, aplicando
as regras ortográficas e
coidando a caligrafía, a
orde e a presentación.

- Escribe, en diferentes
soportes, textos sinxelos
propios da vida cotiá e
do ámbito social e escolar, atendendo á forma
da mensaxe (descritivos,
narrativos, dialogados,
expositivos e argumentativos) e a súa intención
comunicativa (informativos,
literarios, prescritivos e
persuasivos): diarios, cartas, correos electrónicos,
noticias, contos, folletos
informativos e literarios,
narracións, textos científicos, anuncios publicitarios,
regulamentos, receitas,
instrucións, normas...

CCL
CCL
CAA

- Ser capaz de facer
medicións precisas

- Realizar medicións.

- Utilizar instrumentos e
unidades de peso seguindo unhas pautas.

- Estima e pesa as cantidades precisas para elaborar
un bocadillo.

CMCT
CCL
CAA
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CMCCT
CSC

- Comunicarse coa maior - Interese por expresarcorrección posible en
se oralmente coa prolingua galega.
nuncia e coa entoación
adecuadas.

- Interesarse por amosar
unha pronuncia e entoación adecuadas.

- Interésase por expresarse
oralmente coa pronuncia
e entoación adecuada a
cada acto comunicativo e
propia da lingua galega
- Participa en coloquios e
debates aportando ideas e
argumentos convincentes.

CCL
CAA
CCEC
CSIEE

- Ter unha actitude
correcta de escoita
ante o falado en clase
respectando as intervencións dos compañeiros e
compañeiras, así como
as resolución en grupo.

- Actitude de escoita
adecuada ante situacións comunicativas
(tolerancia ás opinións,
escoita atenta, respecto
das de quen fala sen
interrupcións inadecuadas).

- Manter unha actitude de
escoita activa,respectando
as opinións dos e das
demais.

- Atende as intervencións
dos e das demais en actos
de fala orais, sen interromper.

CCL
CSC

- Colaborar activamente
en traballos de grupo
utilizando habilidades de
escoita, pensamento e
empatía.

- Estratexias da
linguaxe oral como
instrumento de comunicación: escoitar,
preguntar, argumentar.

- Utilizar habilidades de
- Colabora en proxectos de
escoita e o pensamento de grupo escoitando actiperspectiva con empatía.
vamente e demostrando
interese polas outras.

CAA
CSIEE
CSC

- Interpretar vocal e
instrumentalmente
algunhas cancións do
proxecto.

- Elaboración dun
proxecto de difusión da
cultura musical..

- Procurar e seleccionar
información co fin de planificar e organizar festas,
así como intercambiar
esa información co fin de
contribuír á formación e á
satisfacción persoal e colectiva, e encher o tempo
de lecer.

CAA
CD
CSIEE

- Explorar as posibilidades sonoras de distintos
obxectos de refugallo e
construír instrumentos
con materiais variados.

- Construción de instrumentos sonoros.

- Constrúe instrumentos a - Explora con distintos
partir de materiais diverobxectos para descubrir a
sos.
súa posibilidade sonora.
- Mostra interese por coñecer as posibilidades sonoras de distintos obxectos.
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- Expón a información
de maneira clara, limpa
e ordenada, en varios
soportes.
- Procura e selecciona a
información de xeito autónomo e con sentido crítico.

CCEC
CAA

ACTIVIDADES

Este capítulo centrase na utilización das conservas
na nosa alimentación facendo distintos tipos de bocadillos
e nun tipo concreto de texto: As receitas.
Para consultar información sobre o bonito pode facer sen:
http://www.fainobonito.com/ga/
http://mediorural.xunta.es/
Para información sobe as empresas de transformación, as conservas e tamaños
mínimos dos peixes:
http://deondesenon.xunta.es/gl/
Para ver receitas de bocadillos:
http://www.ponlleaspilasaoteubocata.xunta.es/

1ª sesión.
Iniciar a sesión coa lectura do conto, imprimindo o capítulo e repartíndoo
entre o alumnado ou directamente nos ordenadores ou na pantalla da aula.
Despois da lectura colectiva ou individual do capítulo, e lembrando os catro
capítulos anteriores, comentar en asemblea:
• Cal é o lugar o lugares onde se desenvolve a historia?
• Que feito desencadea a historia?
• Define a cada personaxe con 3 adxectivos.
• Con que personaxe te identificas?
• Cantos días pasaron na illa? Xustifícao.
• E agora, que levarías a unha illa deserta (contrastar esta resposta coa dada
no primeiro capítulo).
Fai un pequeno resumo de cada capítulo.
Escribe o final da historia cando chegan á casa.
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Entre todos elaborar unha lista de palabras que non entendan, en parellas buscar
o seu significado utilizando o dicionario e posteriormente realizar unha posta en común.

2ª sesión.
Estudo dun tipo de texto. As receitas.
Traballo en grupo.
Consta de tres partes:
1. Cada grupo dispón de polo menos catro receitas diferentes, teñen que facer
unha análise estruturada das súas partes e resaltar as características que
teñen en común todas elas como texto.
2. Elaborar un esquema das partes dunha receita e, ao lado, unha breve
explicación de que contidos debe levar cada unha.
3. Inventar unha receita utilizando conservas de mar e produtos que poidan ter
na casa, tendo coidado de utilizar as cantidades máis adecuadas, e intentar
que sexa o máis saudable posible para a súa alimentación.
Poñer en común e xustificar o porqué deses ingredientes utilizados.

3ª sesión.
Concurso de bocadillos. Xogamos a “Máster bocata”.
Para poder realizar esta actividade ao completo podemos invitar a participar
como xurado a membros da comunidade educativa.
Esta actividade pódese facer en grupo, individualmente ou por parellas.
Cada participante elixe unha receita das traballadas na sesión anterior, prepara
o bocadillo e entre os participantes o xurado elixe o gañador ou gañadora, que será o
“Máster bocata do noso cole”.
Para obter os ingredientes necesarios para a elaboración dos bocadillos hai que
facer unha lista é o “carro da compra”, e podemos obtelo de dous formas:
1. Cada concursante expón os seus produtos necesarios para a elaboración do
seu bocadillo e vaise tomando nota de cada un. O resultado será una lista de
produtos que temos que meter no carro da compra.
A continuación farase un cálculo estimativo dos cartos que fan falla para poder
mercar ese carro, para o que se buscará información sobre os prezos en catálogos
o en internet.
Por último noméase unha comisión encargada de ir á compra. Outra posibilidade
120

é comprala a través dos provedores do comedor do cole.
2.- Cada concursante é o responsable de facer o seu carro da compra e de ter os
materiais necesarios para o día do concurso.
Xa cos ingredientes mercados chega o día do concurso, onde cada parella debe
facer o seu bocadillo e presentalo ante o xurado elixido.
O bocata máis valorado polo xurado será o gañador.
Como broche final farase entrega da banda de “Máster bocata” á parella
que elaborou a receita gañadora nunha unha festa na que se pode invitar a outros
compañeiros e compañeiras do cole, e na que se comerán os bocadillos, inventaremos
uns novos e tamén se cantará e se bailará unha selección das cancións aprendidas
neste proxecto.

4ª sesión.
Na illa inventaron un conservófono, que tiña varias utilidades: ecolóxico,
práctico e serve como instrumento.
Nesta actividade o que se pretende é que inventen un instrumento musical
utilizando as latas consumidas na festa de ““Máster bocata”, despois de limpalas, e
calquera material de refugallo que poidan atopar na aula, adornalo e decoralo como
queiran.
Todos serven para decorar a aula e para lembrar esta fantástica aventura que
seguimos con Mariña , Antía, Mario e Mincha.
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E despois?
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C

ando por fin viron a súa vila, había bandeirolas como nos días de festa. Un
gran cartel de “Benvidos” ondeaba na praza maior e había fotos deles por todas
as partes. Os seus amigos e amigas, as súas familias e incluso as profesoras
e profesores do seu colexio estaban esperando a súa chegada, igual que as
veciñas e veciños. Era moi emocionante! Os seus corazóns batían con tanta forza que
ameazaban con saír do peito. Había tamén unha morea de fotógrafos e cámaras que
os puxo aínda máis nerviosos. A alcaldesa foinos recibir nada máis baixar do coche e
subiron ao palco da praza con Mincha.
A xente da vila propuxo adiantar as festas do lugar para celebrar a súa chegada.
Nas vilas pequenas todos se coñecen e se aprecian. Todos os seus habitantes forman
unha gran familia. Por iso que Antía, Mario e Mariña chegasen ben era motivo de sobra
para festexalo por todo o alto. Aquela noite habería un concerto no campo da festa.
Houbo discursos das autoridades e mesmo lles puxeron unha banda, incluída
Mincha, que non parou quieta ata que conseguiu librarse daquela cousa que a facía
tropezar cada vez que se movía. Mariña axudou á cadeliña, que andaba nerviosa entre
os aplausos da xente. Mincha non entendía os protocolos e choutaba con ganas entre
tanta xente coñecida. E só parou un anaco no colo de Mariña para a foto dos xornais.
Tocoulles falar a eles. A vila enteira quería escoitar as súas palabras, as súas
sensacións. Eles miraban para as familias, para os seus amigos e amigas. Non sabían
que dicir. Mariña bisboulle na orella a Antía para que falase ela.
—Moitas grazas! —foi o único que puido dicir Antía sen emocionarse.
Mario, decidido, colleu o micro e comezou a contar que nunca tiveran medo
porque sabían que os ían atopar. Que a illa era moi bonita e que lle puxeran Illa Mario
de nome, porque foi el o primeiro en pensalo. Falou das amoras, das follas e das algas
que tiveran que comer para non morrer de fame; das formigas xigantes, grandes e
agresivas. Estaba tan emocionado que a xente comezou a aplaudir con ganas. Antía e
Mariña mirárono moi serias e fixéronlle acenos para que parase; pero el alí seguía, co
micro na man! Non había quen llo quitase! Era coma se de súpeto lle viñesen moitas
cousas á cabeza. Cando pararon os aplausos dixo berrando polo micro:
—Avoa, trouxémosche unhas plantas!
A avoa Ofelia e o avó Mario botáronse a rir. Xa marchara a nube negra das
preocupacións. Dende que souberon por teléfono que os tres pequenos desapareceran,
non eran os mesmos. Andaban pola casa case sen se falar e Ofelia non lles cantou ás
123

súas plantas, que botaron en falta a súa voz. Pero agora xa estaban con eles! Estiveran
toda a noite cociñando para prepararlles todo o que lles gustaba: para Mario, galletas
de millo con chocolate; para Antía, croquetas de lentellas e cenorias; e para Mariña,
empanadillas de cogomelos. Porque, aínda que Mariña non era a súa neta, estaba
sempre na casa e era unha máis. Mesmo coceron un óso de xeonllo de tenreira para
Mincha.
Despois de baixar do palco e de bicar os avós, foron onde estaban os seus amigos
e amigas. Era unha alegría ver de novo tanta cara coñecida. Na illa xa se decataran do
importante que era a amizade, xa que se non fosen un bo equipo non poderían lograr
todo o que conseguiran. Era un pracer estar na casa, pero, de súpeto, desapareceron
os tres. Marcharon sen avisar a Mincha, que andaba presumindo de viaxes e aventuras
cos demais cans e tardou un pouco en decatarse. Cando non os sentiu cerca, buscounos
ás carreiras ata que sentiu a voz de Antía.
Necesitaban un momento para pensar e o balbordo que había na praza e nas rúas
volvérase estraño. Só botaran catro días na illa e xa se afixeran ao silencio, á calma...
Non quererían volver nunca, aquel non era o seu fogar. Pero foron tantas as emocións
dos últimos días que tiveron que afastarse un momento para recuperar o alento.
—Eu non tiña nin idea de que a volta sería así... —dixo Mariña—. Estaba a vila
enteira!
—Xa vos dixera que eramos famosos! —presumiu Mario.
—E ti, vaia discurso! E iso de Illa Mario? Vaia para o pequeno! —riu Antía—.
Viches, Mariña, non quería soltar o micro!
—Non son pequeno! Agora son un náufrago famoso polo ataque das form...
—Cala xa!!! —dixeron a un tempo Antía e Mariña. Se Mario volvía falar das
formigas xigantes, prometeron envialo de novo á illa, e sen latas de conserva!
—Teño unha idea! —dixo emocionada Antía—. Pero antes temos que pedir
permiso... Vide comigo!
—Dinos algo xa... —pediu Mario.
—Agora! Veña Mincha! Non te perdas! —sorriu Antía.
Volveron á praza, onde moi pouca xente se decatara da súa fuxida. Buscaron as
familias e, cando as atoparon, pedíronlles que fosen con eles.
—Veña! Por favor! —pediron os tres.
—Non sei... Habería que falar co resto da vila... Organizaron xa unha festa para
vós... —dixo a nai de Antía.
—Pois por iso... Nós queremos dar unha merenda de agradecemento! —aclarou
Antía.
—Facer un festival de bocadillos de supervivencia é unha moi boa idea! —comentou
o pai de Mariña—. Pero leva tempo. Pedídelle á avoa Ofelia que vos leve ao monte
para coller follas. E ao avó Mario que traia algas... Do resto podémonos encargar
nós.
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Reuniron o seu grupo de amigos e amigas para contarlles a súa idea. Farían catro
equipos para ir buscar pan, algas, flores e follas e latas de conservas. Non foi nada
difícil convencer a avoa para ir buscar herbas. Aledouse cando llo pediron. Unha das
cousas que máis lle gustaba era falar cos pequenos das súas plantas secretas. Peor
foi turrar do avó Mario cara á praia para buscar algas para comer. “Iso é un invento
da Ofelia! As algas non se comen! Sábeno ata as gaivotas!”, ía rosmando o avó polo
camiño, sen entender que lle pasaba á xente de agora, que teimaba en probar cousas
novas, coa cantidade de boa comida que xa había. Pero tampouco soubo negarse ante
a insistencia do seu neto. Mario explicou que non se podían coller as da praia. Esas
non serven, había que coller ás das rochas. Iso xa se sabía! O avó recollía as algas da
praia para fertilizar as plantas de Ofelia. Se estaban tan lindas era polas cancións, pero
tamén polas algas que el levaba. Quedou pensando, neste momento a marea estaría
alta, polo que non ía ser fácil. Deixou os nenos esperando por el na praia e foi falar con
Luís, o do viveiro. Ía ser a primeira palabra que cruzase con el, porque este mozo non
se dedicaba á pesca, como o resto da confraría. Luís cultivaba algas, co que gañou a
desconfianza dalgúns mariñeiros, e tamén algunha que outra mofa. “O que se fai polos
netos”, suspirou o avó. Agora íalle mercar algas para comer!
—Se hai unha festa de bocadillos con algas, eu participo! Podo levar estas que
xa están listas para o consumo. Non che sabía eu que fose tan innovador, señor Mario
—dixo Luís sorprendido pola visita e polo encargo.
Quedaron en verse no parque da festa, xa que había fonte e uns asadores.
Cando foron chegando cos ingredientes xa montaran unha mesa enorme con grandes
taboleiros. Había luvas para as mans e instrumentos de cociña de todo tipo. Foron
deixando as cousas ordenadas seguindo as indicacións de Antía e Mariña. Os que se
atrasaban eran os das algas, pero poderían ir explicando a súa idea.
—Nós... Nós queriamos... Queriamos... —dixo Mariña sen atopar as palabras.
—O que quería dicir Mariña é que moitas moitas grazas por este día! Que é xenial
estar de volta na casa! E que para que vexades que non nos foi tan mal, aprendemos
a cociñar bocatas, aínda que sen pan! —continuou falando Antía.
—Iso! E queriamos preparar un concurso de bocadillos! —dixo á fin Mariña—.
Para estar ben preparados, por se pasa algo...
—Hai un anaco de pan para cada concursante, a lata de conservas que se escolla,
algas ou herbas silvestres comestibles. E despois o que cadaquén queira!
—Valen tamén os tomates e as cebolas da horta? —preguntou unha voz.
—Pois claro! Calquera cousa! —respondeu Antía.
—E o premio? Que hai? —preguntou o pai de Mariña.
—O premio é... —dubidou Mariña.
—O premio é aprender a facer cousas novas! —dixo Antía.
—Ou unha foto comigo! —berrou Mario, que viña cunha bolsa cargada de algas.
—Como tardastes tanto? —quixo saber Antía.
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—Aquí, o teu irmán, que nos tivo a todos sentados na praia mentres el debuxaba
un dinosauro na area! —comentou Mateo todo amolado.
—Non era un dinosauro! Eran as for... Nada! —calou Mario.
—Mario!!!! —riron Antía e Mariña.
Houbo moitos participantes, e de todas as idades. A avoa Ofelia conxelou a comida
que xa tiña preparada. Non se enfadou, ao contrario, foi das primeiras en apuntarse.
Preparouse polbo con queixo e tomate; atún con millo e olivas; mexillóns con pementos;
champiñóns con xurelos; sardiñas con ovos cocidos e algas; anchoas con queixo
fresco... Saborearon ata se fartar de novas sensacións. Houbo quen fixo sardiñas con
limón e chocolate relado! Foi tal o éxito que decidiron repetir esta experiencia todos os
anos. Recollerían as receitas nun libro, Naufraxio en conserva, para que fose incluído
nas caixas dos botes salvavidas, xunto coas galletas e a auga.
Despois do banquete xogaron coas bicis, ao pilla-pilla, ao agocho... Foi xenial!
Co concerto, a noite encheuse de notas musicais, de sorrisos e de ledicia. E Mincha
ouveoulle á lúa, a mesma lúa minguada que os saudou ao comezo desta aventura.
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noite de San Xoán é máxica: é a máis curta do ano, marca o inicio dunha
estación e sempre coincide coas merecidas vacacións de verán! Ese verán
comezaba antes ca ningún outro. A familia de Mariña e a de Antía e Mario
decidiron facer unha viaxe en barco nada máis rematar a escola, e pasarían esa
noite máxica no medio do mar. Sería unha experiencia nova e as primeiras vacacións en
que non se separaban. Antía e Mariña eran amigas dende que aprenderan a camiñar.
O irmán de Antía, Mario, máis pequeno ca elas, sumouse para formar un grupo que só
se disolvía cando ían durmir, e durante a travesía no barco ata compartían camarote!
Nesta ocasión, acompañábaos Mincha, a cadeliña de Mariña, aínda que en realidade,
era case dos tres.
Durante o primeiro día de navegación escoitaron falar o capitán do barco da
“ardentía”, ou brillo do mar. “A ardentía é polas sereas que bailan co reflexo da lúa na
auga”, díxolles. Iso nunca o escoitaran na escola. Querían ver a ardentía do mar coa lúa
chea para sentirse auténticos mariñeiros. Foron ao seu agocho sen dicir nada a ninguén,
o lugar que só eles coñecían: un dos botes salvavidas que estaban pendurados por riba
da cuberta. Era doado chegar ata a el, só tiñan que subir unha escaleira e dar un salto.
Dende alí a vista había ser inmellorable.
Esa noite de San Xoán, a brisa mariña que acariñaba as súas caras foi collendo
forza nun abrir e pechar de ollos. No tempo dun suspiro pequeno, pasou a ser vento
forte, moi forte. Ao mar antollóuselle ser remuíño, xogar co vento e mesturarse con el. As
ondas brincaban e impulsábanse cada vez máis altas, cada vez máis rápidas. Querían
chegar ao ceo, e volvían ao mar caendo con forza. Facían pinchacarneiros e choutos
como auténticas acróbatas. Ningún meteorólogo, ningunha isóbara pode predicir cando
comeza o xogo, e moito menos cando o xogo pasa a converterse en competición para
chegar ao enfado. E no enfado, xa non hai volta atrás.
O bote caeu á auga nun refacho de vento e coas cordas cedidas polo peso dos
catro pequenos mariñeiros. Ninguén se decatou. O temoneiro escoitou un golpe forte,
pero pensou que fora o bater dunha onda contra o casco do barco. Antía, Mario, Mariña
e Mincha caeron no mar revolto e enfadado. Despois do golpe contra o mar, o bote
afastouse, cada vez máis lonxe do barco, onde quedaban as súas familias.
As ondas xa non seguían un ritmo lóxico. Aparecían de calquera lado sen tregua,
coma se houbese unha constantemente por riba deles que os quixese engulir ou sacudir.
A chuvia, mesturada coas ondas, era salgada e fría, e cando o vento ía dar contra as
súas caras, as pingas de auga parecían finísimas areas.
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Un lóstrego alumeou ao lonxe. BRRRRRROUUUUUUUUUUNNNN! Aquilo
parecía a fin. Antía, Mario e Mariña quedaron en silencio cos ollos abertos de espanto.
A treboada roubáralles a voz. Non sabían como chegaran a estar no medio daquela
negrura mesta, todo fora rápido, demasiado rápido. Xa non se vía o barco, tan forte
e seguro, tan grande, que, despois de tres días dende que embarcaran, aínda non
coñecían todos os seus recunchos. Agora estaban naquel bote, o seu agocho favorito.
Descubrírao Mincha, a cadela de Mariña, a primeira noite da partida, cando para festexar
o cruceiro, guindaron ao ceo estrelado fogos artificiais que coloreaban a escuridade
mariña. A Mincha non lle chistaba nada iso, rosmaba polo baixo e comezou a buscar un
sitio seguro xa que o camarote estaba pechado. Cando a atoparon, despois de horas
de busca, Mariña e Antía decidiron que aquel ía ser o centro de operacións para trazar
as súas aventuras. E Mario, claro, que a pesar de que as maiores corrían máis, tamén
chegou alí. Tarde, pero chegou! Agora o seu agocho convertérase nunha gaiola que
daba voltas naquela noite negra e revolta.
—Minchaaaaaaaa!!!! —a voz de Mariña chamando pola súa cadela perdíase
entre o bruar do vento e as ondas.
—Ten que estar!! Eu non a vin caer... —tranquilizou Antía.
—Minchaaaaaaa!!!!
—Antía... —murmurou Mario agarrándolle a chaqueta a Antía.
—Senta, vas caer! —case ordenou Antía.
—Minchaaaaaa!!!!
—Antía, teño medo! —dixo Mario entre bágoas.
—Non te preocupes Mario! Non nos vai pasar nada! —dixo Antía acariñándoo.
—Como o sabes? —preguntou Mario con dúas bagullas esvarando pola cara.
Antía dixera o primeiro que lle viñera á cabeza. Non estaba segura de nada no
medio daquel trebón. Tremíalle a voz e o corpo igual que a Mariña e a Mario. Nunca
viviran unha treboada así, e menos nun mar furioso.
—Ti chámaste Mario como o avó, e ningunha onda poderá contigo! O noso avó é
de mar, lembras que sempre o di a avoa? —tranquilizou Antía.
—E Mincha? As Minchas tamén son de mar...
—Ten razón Mario. Mincha sabe nadar moi ben, Mariña —asegurou Antía.
—Pero Mincha ten moito medo dos trebóns —suspirou Mariña.
Outro lóstrego alumeou as caras e por uns segundos viron que estaban sós e que
xa non podían disimular o seu medo. Antía era a maior, só un ano máis que Mariña, a
súa mellor amiga, pero uns anos máis que Mario, o seu irmán pequeno, que sempre
quería ir canda ela, aínda que non soubese onde ía, aínda que fosen as clases de
batería ou as de tenis, el quería estar xunto a ela. Agora Antía tamén tiña medo. Quería
chorar e berrar! Sentíase tan pequena como Mario, e iso non lle gustaba nadiña.
—Eu xa dixen que non era boa idea andar nos botes! —berrou Antía, moi enfadada
de súpeto.
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—Que che pasa? Non é o momento de pórse así! —retrucou Mariña.
—Se Mario non andase sempre detrás de min, agora non estaría aquí. Aínda por
riba, vaime caer unha rifa pola súa culpa!
O bote parecía unha nora no medio daquel remuíño. Unha onda estrelouse contra
el, con tanta forza, que fixo que os tres perdesen o equilibrio. Antía foi dar contra unhas
caixas e Mario bateu coas bancadas. Mariña deu un golpe na perna e sentiu moita
calor. A treboada non tiña présa por marchar, sentíase poderosa por ocultar a lúa e
actuaba como un director de orquestra entolecido, axitando os brazos dun lado ao
outro sen descanso. O vento e o mar obedecían as súas ordes sen control. Estaban
completamente mollados e cheíños de frío. Os seus pés estaban mollados ata os
nocellos. Había moita auga dentro do bote, tanta que Mincha tivo que saír do seu
agocho de popa. Sacudiuse ben e foi xunto Antía e comezou a lamberlle a cara, ata
que, aos poucos, reaccionou.
—Mincha! Onde estiveches pequeniña? Tiñas a Mariña moi preocupada! —dixo
Antía mentres a apertaba contra o seu colo—. Pasaches moito medo?
—Minchiña! —saudou Mario ao tempo que pasaba a súa man pola cabeza
notando o vulto que lle saíra co golpe.
A cadela foinos saudando un por un, como querendo desculparse polo seu medo,
e ao chegar a Mariña agarimouse á súa perna e deulle unhas lambetadas na ferida que
a fixeron sorrir pola cóxegas.
—Para, Mincha! Non foi nadiña, un rabuño pequeno!
A presenza da cadela fixo que sentasen de novo xuntos. Mario apertouse á súa
irmá con moita forza. Estaba ferida! Dera un bo golpe na cabeza. Antía colleu a man de
Mariña e, no medio deles, Mincha comezou a tremelar de frío.
—Cando os animais teñen moito frío quéntanse co bafo da respiración, vino na
tele! —dixo Mario.
—Boa idea, pequeno! —festexou Antía—. Veña!
—Non son pequeno! —protestou Mario.
Antía e Mariña sorriron mentres intentaban aquecer expulsando aire pola boca,
notando esa calor uns intres, os intres que daba de tregua o vento e a chuvia.
—Estoume mareando!
—Claro! —dixo Antía —. Estás soprando con moita forza, Mario! Tes que ir máis
amodo.
—Xa nos estarán buscando, verdade? —preguntou Mario.
—Seguro que si —contestou Antía.
—Ninguén sabía onde estabamos, pero ao ver que faltamos, e falta tamén un
bote..., non haberá dúbidas —tranquilizou Mariña.
—Haberá tiburóns? —a voz de Mario soou de súpeto ao tempo que comezou a
tremelicar.
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—Non!, os tiburóns non viven por aquí e, ademais, non lles gusta a treboada.
Cando o mar está revolto vanse ao fondo para estar tranquilos.
Antía acababa de inventar a súa resposta, pero era o que Mario e ela mesma
querían escoitar.
—Iso tamén o viches nun documental? — preguntou Mariña.
—Non... escoiteillo dicir ao meu avó! —contestou Antía aínda que en realidade
non lembraba nada diso. O que si era certo é que o seu avó contaba historias de cando
estivera embarcado no Gran Sol.
Seguían xuntos facendo unha piña, tratando de aquecer os demais e a si mesmos,
concentrados no único que parecía tranquilizalos, cando a tormenta comezou a diminuír.
Era coma se nesa postura e cos sons da súa respiración fixesen un esconxuro para calmar
o mar e as tempestades. Devagar e coa maxia co que comezara, o mar foi quedando
manso, e o vento levou as nubes lonxe para deixar entrever as estrelas e máis tarde, a
lúa. A pequena tripulación do bote estaba cansa e doíanlle todos os músculos do corpo.
Quedaron en silencio un bo anaco, mirando o ceo e as augas que volvían brillar co luar.
Querían ver no horizonte a sombra do seu barco, escoitar o estoupido das chemineas
e espertar secos e quentes. Non se vía nada e non se escoitaba nada. Só a pequena
Mincha, que trataba de rabuñar coas súas patas no fondo do bote. Levaba así un bo anaco
ata que comezou a ladrar. Mariña foi a primeira en mirar. Mario e Antía tamén volveron a
súa mirada cara a Mincha, tratando de explicarse que podería estar facendo.
—Que pasa Mincha? Se segues rabuñando vas abrir un furado! —dixo Antía.
—Non! Mincha! Ven aquí! Así moi ben! —Mariña ofreceulle o seu colo e unha boa
dose de caricias, pero a cadela seguía intranquila, mirando cara a popa.
—Igual hai ratos? —sorriu Antía mirando para Mariña que deu un chouto pequeno,
coa protesta de Mincha, que xa atopara a súa postura.
—E que? A min non me dan medo! Tiburóns, ratos... Canto van tardar en vir
buscarnos? —preguntou Mariña un chisco nerviosa.
—Antes, ao caer, dei contra algo que estaba no fondo.
Antía comezou a apalpar por onde caera ata que atopou unhas caixas e Mincha
comezou a choutar. Mario e Mariña seguíana coa mirada sen entender o que facía a
súa amiga, que ía haber aí? Nada. E de súpeto Antía chascou a lingua, como sempre
fai cando ten razón, e xirou cara a Mario e Mariña cunha caixa grande e pesada. Tan
pesada que cando a cadela foi felicitala polo bo olfacto, Antía perdeu o equilibrio e a
caixa deu dous chimpos para acabar na auga. E afastouse na negrura do mar.
—Mincha! Mira o que fixeches! —rifou Antía un pouco asustada, porque a piques
estivo ela de acabar na auga tamén.
Mincha agachou as orellas e mirouna cuns ollos brillantes, sen entender por que
tirara á auga aquela caixa, sen entender por que non recibía un premio por atopar aquel
tesouro e sen entender por que non a acariñaban debaixo do fociño que era onde máis
lle prestaba. Aínda sen entender nada, eran os mellores amos, polo que volveu intentar
arrincarlle un sorriso.
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—Si, Mincha, xa sei que o sentes... Non te preocupes, bonita.
—Que habería? Igual eran mapas para volver á casa... —comezou a imaxinar
Mario.
—Vou mirar, igual hai máis! —dixo Mariña ao tempo que se dirixía á popa.
—Ten coidado! Non caias! —exclamou Antía.
Mariña sorriu, non tiñan que preocuparse por ela. Era moi boa na bicicleta e xa se
sabe que para andar en bici tes que ter moi bo equilibrio. Mirou debaixo das bancadas
e atopou unha especie de maleta con roupa de abrigo, auga, galletas e seis bengalas.
Había algo máis, pero non souberon o que era. O que si recoñeceron era unha cana,
redes e unha lanterna. Puxeron os anoraks e como sobraban dous, un fixo de cama
para Mincha e o outro quedou gardado.
máis importante era que poderían cear algo e beber. Coas botellas, só tiñan tres
para cada un, viñan uns vasos. Habería que beber con tino, pois a noite ía ser longa.
Porque... non sería máis dunha noite perdidos, non?
Mariña verteu un grolo en cada vaso, contando coa cadela, e repartiu dúas galletas.
Coméronas en silencio, moi amodo, coma se tivesen que estar moi concentrados para
as saborear. Que gusto beber auga e tirar ese sabor salgado! Que ben comer algo,
aínda que naquel momento ben poderían ser uns grelos cocidos, coliflor con queixo ou
mesmo... Que máis ten! Non perderon nin a primeira faragulla.
Todos riron e aplaudiron coma se aquilo fose un truco de maxia, aquel bote
estaba cheo de sorpresas! Foron quedando durmidos, cansos como estaban despois
da tempestade. A lúa mirábaos mentres ía marchando cara ao horizonte para deixar
paso a un novo día. E antes de despedirse, mandoulles un bico que fixo que Mincha se
puxese a ouvear.
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espertar, decatáronse de que non fora un pesadelo. Seguían alí, xuntos,
con frío nos pés nalgún lugar...
—Mario! Mariña! Escoitade!
—O que? —preguntou Mario aínda adurmiñado.

—Parecen... Son paxaros!! —sorriu Mariña.
—Viñeron por nós? —preguntou Mario.

—Non, Mario. Chegamos nós! Se hai paxaros é que estamos chegando á costa.
Os paxaros están cerca da terra! —explicou Antía.
—Mincha! Ven! Hai paxaros! —berrou Mario.
E co primeiro raio de sol, coa primeira luzada rompendo a escuridade do mar, o
bote quedou varado na area. Aquilo non se parecía a nada do que viran antes: area,
árbores xigantescas... Mincha deu un chimpo na area e botou unhas carreiras, e despois
buscou un lugar afastado para ter intimidade. Seguírona Antía e Mario, que sentiron o
gusto de pisar terra e de poder estirarse sen medo. Mariña foi máis de vagar, xa que
a ferida na perna, da que xa se esquecera, doíalle ao intentar moverse. Mario correu
cara ás árbores esperando ver casas ou un posto de xeados... Antía foi bordeando
a praia. Nada. Nin tan sequera se escoitaba ningún ruído. Mariña sentou na area e
agardou a que chegasen. Tampouco viron ou escoitaron nada humano. Sentaron os
tres, sen falar, sen mirarse e as bágoas comezaron a esvarar polas meixelas. Habería
que esperar algo máis para que fosen dar con eles naquela illa deserta. Mincha chegou
co fociño cheo de area, era a única á que lle gustaba aquel lugar. Sentou ao lado de
Mariña e lambeulle as bágoas, facéndoa sorrir.
Botaban de menos a súa casa, o bico das súas familias co que comezaban cada
novo día. Agora habería que buscar solucións e agardar a que desen con eles. Antía deu
en pensar nos libros que lera na escola, había algunhas historias, coas que comezaban
os novos temas, nas que todo acababa ben. Iso era o que ía pasar... Pero de momento,
tiñan que facer, por exemplo, buscar auga. Non é doado ter que tomar decisións, iso
sempre o facían os maiores...
—Antía, teño unha idea! Creo que eu teño que ser a xefa da tripulación!
Vaia! Antía si que non esperaba que Mariña tivese esa grande idea! Pero se ela
nin tan sequera era a maior! Iso non podería ser!
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—O primeiro que temos que facer é explorar o lugar para ver que atopamos e
para buscar auga. Que emocionante, non? É como unha proba de supervivencia! —
insistiu Mariña.
Emocionante, dicía. Pero que lle estaba pasando á súa amiga? De acordo que
non había que perder o ánimo, pero daba a sensación de que Mariña estaba nun
campamento de verán! A auga si que era un problema serio. A que atoparan no bote
estaba esgotándose e os seus estómagos comezaban a reclamar algo diferente ás
galletas.
—Isto é como ser Robinson Crusoe! —exclamou Mariña.
—Quen? —preguntou estrañada Antía.
—Si, muller, un náufrago que chegou a unha illa na que viviu unha morea de anos!
—Unha morea de anos?? Mariña, non tes nin idea! Non sei de cando é ese
Robinson pero agora hai localizadores e GPS... É imposible estar fóra unha morea de
anos!
—Quen está de aniversario? —preguntou Mario espreguizándose.
—Ninguén! —dixeron moi serias Antía e Mariña, case sen mirarse.
—Que foi? Estades enfadadas?
—Mario! —enfadouse Antía—, vai buscar as galletas e almorza!
—Non, eu quero leite con cacao e... —Antía e Mariña mirárono—, está ben...
galletas.
—Pois o que che dicía, Robinson atopa todo o necesario para sobrevivir e,
ademais, atopa un amigo, Venres.
—Vale, a partir de hoxe son Robinson porque son a maior. E ti, pequeno, es
Venres! Mariña e Mincha poden seguir cos seus nomes.
—Eu son Mario! E non son pequeno!
—Non, ti es Venres! —riu Antía.
—Nin venres, nin xoves... eu son Mario!! —estaba enfadándose de verdade.
—Como queiras, pero vaste chamar Venres! —dixo Antía mentres Mario botou a
correr cara a ela.
—Creo que son mellor Robinson, Antía. Ti estarías todo o tempo amolando a
Mario...
—Iso! Mincha e eu queremos a Mariña!
Antía sorriu, non lle quedaba outra. Era posible que a súa amiga e o seu irmán
levasen razón. Mariña propuxo recoñecer o lugar, chegar ata o máis elevado para
intentar ter unha visión máis ampla e dende alí lanzar unha das bengalas que atoparan
no bote. Mincha e Mario quedarían na praia, coidando das poucas cousas que tiñan.
—Non! —foi todo o que respondeu Mario. E non fixo falta que dixera nada máis.
Na súa cara había tanto medo que Antía e Mariña non insistiron máis.
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Non houbo discusión. Irían os catro. Así Mincha tamén podería indicar o camiño
correcto ou alertalos dalgún perigo ou dalgún animal, igual agora espertaba o seu
verdadeiro instinto. Mincha só ladraba cando a súa cunca de galletas estaba baleira ou
cando quería xogar, pero ninguén lle facía caso. Sabía ulir moi ben as bolsas do súper
ou o agocho das súas lambetadas, pero Mariña nunca vira a Mincha desenterrando
tesouros ou defendendo a casa contra o veciño... Máis ben saudaba a todo o mundo
coma se fosen vellos amigos.
—Antía... ti sabes como funcionan as bengalas? —preguntou Mariña.
—Eu sei! No aniversario dunha amiga había varias no biscoito... —apresurouse
a responder Mario.
—Non son desas... esas non se ven ao lonxe! —dixo Antía.
—Xa... xa me parecía... —Mario quedou un chisco amolado, que culpa tiña el de
que se chamasen igual.
Nin Antía nin os demais viran unha bengala de salvamento pero agora todo
viña con instrucións. Só habería que facer o que estaba escrito, con moita prudencia.
Colleron dúas bengalas, a auga e as galletas e xuntos marcharon da praia.
O sol aínda non estaba no alto do ceo pero quentaba con tanta forza que aos catro
gustoulles a sombra e o fresco das árbores. Os raios non chegaban á terra, quedaban
freados nas follas xigantescas coma se fosen enormes parasoles. As plantas e os
arbustos mesturábanse de tal xeito que era difícil avanzar. Por veces, custaba abrirse
paso entre elas, como se camiñasen entre arañeiras. Mariña e Antía ían diante, abrindo
camiño para Mario e Mincha. A súa misión era coñecer o lugar, buscar auga doce e
comida. O difícil era saber cara a onde tirar e, sobre todo, buscar algún sinal para
volver. Isto complicábase porque ata as poucas rochas estaban totalmente vestidas de
verde polo lique. Non se escoitaba nada máis ca un pequeno bater de ás e os estalos
nas follas cada vez que avanzaban. Subían, baixaban, ían á esquerda, á dereita...
pero parecía que sempre estaban no mesmo lugar. Ao mirar cara a atrás, o único que
quedaba oculto era o mar. Segundo ían avanzando, estaban máis cansos. Suaban
tanto que o salitre que aínda tiñan na pel e na roupa molestáballes a cada paso. Ía
moita humidade. O olor era diferente do que estaban afeitos. Os verdes variados e
as cores das flores mesturaba diferentes sensacións, dunha banda parecía un xardín
botánico e, pola outra, unha difícil maraña pola que pasear.
Antía ía cortando mostras das diferentes follas que atopaban no camiño. Era
curiosa por natureza e pensou que levar conta das especies de plantas ía axudalos a
identificar o camiño de volta. A Mario pareceulle moi boa idea, pero, en lugar de recoller
follas, decidiu arrincar algunha planta de raíz.
—Que fas? —preguntou Antía moi intrigada.
—Quero levarlle unha planta á avoa, para que a poña no xardín —contestou
Mario cheíño de razón.
—Pero temos que coidar a natureza, sen arrincar nada. Por que non me axudas
coas follas? —díxolle Antía.

136

—Queredes apurar! Non temos todo o día! —protestou Mariña.
Miráronse e riron. Pois claro que tiñan todo o día! Ata que viñeran buscalos! Mariña
seguiu camiñando, era importante non deterse por calquera cousa.
—Pode aparecer un barco e dar volta mentres estamos estudando herbas e ulindo
flores —dixo Mariña.
Si que levaba razón. Antía recoñeceu que Mariña tamén podía ser unha boa
xefa e que o nome de Robinson lle acaía moi ben. Pero non sacou o tema de Venres
para non incomodar a Mario. Naquela altura do camiño, había unhas penedas que
tiñan formas curiosas, cunhas vetas moradas que brillaban cando lles daba o sol. Eran
as únicas que non tiñan liques, co que destacaban naquela paisaxe verde. Quedaron
mirando para elas e cada un viu unha cousa diferente. No que si estaban de acordo era
en que nunca viran esa cor e esas formas nunha pedra.
Despois dun tempo camiñando, de voltas e reviravoltas empinadas, Mario non
podía máis. Non lle importaba que Antía ou Mariña seguisen ou que se enfadasen. É
moi canso avanzar sen saber onde vas, sen que haxa camiño e sen un compás para
orientarse. Necesitaba descansar un anaco. E xusto alí, había unha peneda grande
cunha forma de barca ou de sofá que convidaba ao descanso. Así que se deixou
caer nela, que de seguro había de estar branda co seu manto de lique. Buscou varias
formas de colocarse e nada. Non era tan cómoda como parecía. Tería que deitarse
nas plantas. Pero cando deu co chan, notou moita humidade e unhas cóxegas polas
pernas. A Mincha tamén lle gustou a idea de deitarse, pero comezou a ladrar e a dar
pequenos choutos. Había un cento de formigas xigantes que estaban xa preparadas
para o ataque contra o invasor. Mario erguese dun chimpo e comezou a sacudir todo o
seu corpo. Antía axudouno a liberarse das formigas, pero non foron tan rápidos como
para impedir catro ou cinco picaduras.
—Mórdenme! Mórdenme! —berrou Mario asustado.
—Que van morder! —dixo Antía—, as formigas non teñen dentes!
—Estas si! Non ves o grandes e o peludas que son!! —dixo Mario mentres as
sinalaba.
—Ten razón! Nunca vira formigas xigantes! —asegurou Mariña.
A primeira intención de Mariña foi botarlle auga para aliviar o proído, pero Antía
freouna. Quedaba xa unha soa botella e non podían desperdiciar nin unha gota. Nunca
antes repararan no importante que era a auga. E se non atopaban unha fonte... E se...
Que fixera o tal Robinson cando chegara? Había que continuar o camiño.
Despois de comprobar que non quedaba ningunha formiga no corpo de Mario,
seguiron o seu camiño moi alerta. Non eran os únicos habitantes e mellor sería ter
unha convivencia pacífica porque, se as formigas eran xigantes... Non querían imaxinar
o tamaño das arañas! Ou dos mosquitos! Antía seguía recollendo e ampliando o seu
herbario, aínda que agora miraba antes de botarlle a man á folla, non fose que estivese
xa ocupada por algún insecto. O seu gusto polas plantas herdouno da súa avoa. A avoa
Ofelia cantáballe ao seu xardín mentres refrescaba con auga as raíces ou mentres
eliminaba pulgóns dos talos. Dicía Ofelia que non había malas herbas, que todas
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servían para algo, o que pasaba era que aínda non as coñeciamos todas. Había herbas
para as dores, para a tristeza, para estudar, para medrar, para a fame, para namorar...
Só cumpría paciencia e moita observación. Antía pasaba moitas horas nos veráns coa
avoa, observando cada mañá antes de almorzar se agromaran novos botóns. Por alí
había algunhas das que apañara con ela nun dos moitos paseos. Recoñecía a malva,
coa que facía ensaladas moi saborosas, e tamén as leitarugas. Tamén había outras que
nunca vira e sabía que cando lle levase todas aquelas follas, a avoa había de alegrarse
moito. Oxalá estivese alí con eles! Sempre levaba unha lambonada no peto do mandil:
as froitas confeitadas que tanto lle gustaban a ela e aos seus amigos.
—Antía, non vexo a Mincha... —dixo de súpeto Mariña, sacando a Antía dos seus
pensamentos.
—Eu tampouco... dende o das formigas xigantes. Pobriña debeuse asustar moito!
—preocupouse Mario.
—Non! Mincha non lle ten medo ás formigas... o que pasa é que ás veces necesita
botar unhas carreiras... Minchaaaa!!! —e Mariña comezou a chamala.
—Minchaaaaa!!! —berraron os tres á vez.
Agardaron en silencio por se eran quen de escoitar algo, un rebulir entre as follas,
un ladrido... Nada. Despois dos ecos, todo foi silencio. Insistiron unha vez máis e outra... A
Mariña pasóuselle pola cabeza mil e unha posibilidades. Puido caer nun burato profundo
ou presa dalgún outro becho... Non foi quen de chamala de novo, a súa voz tremía e as
bágoas anubrábanlle os seus ollos da cor do mel. Mario colleuna da man, e Antía, ao ver
a súa mellor amiga tan triste, deu en chamar pola cadela sen parar. Ata que apareceu,
coma se nada, toda mollada, movendo o rabo. Mincha viña toda contenta e comezou a
sacudirse no medio dos tres. Aquelas gotas de auga non eran salgadas.
—De onde vés, Michiña? —dixo emocionada Mariña.
—Atopaches auga? —preguntoulle Antía acariñándolle o fociño.
—Como es Mincha! Quedamos en non separarnos! —rifoulle Mario.
—Veña pequena, lévanos á auga! —pediulle Antía.
—Ei!... Eu son o único pequeno aquí! —protestou Mario celoso.
Aquela reacción de Mario fixo que Mariña sorrise de novo, mentres acariñaba a
súa cadela. Pero Mincha estaba intranquila, era como se entendese as palabras de
Antía. Tiña unha misión! E volvendo sobre os seus propios andares, foinos conducindo
entre penedos e árbores con enredadeiras tan grosas como lianas. Outras enredadeiras
caían como trenzas ben peiteadas. Entre arbustos cada vez menos tupidos. E de súpeto,
apareceu unha nova paisaxe. Albiscábase o sol. As pedras xa non tiñan tanto lique e
un son forte escoitábase cada vez máis preto. Había unha poza na que caía auga
limpísima dunha pequena fervenza. Aquilo era xenial! E descubrírao Mincha! Dende alí
podían ver toda a illa por riba das copas das árbores. Comprobaron que estaban sós,
non se vía máis que o mar azul perderse no ceo.
Un choff de Mincha seguido dun chooffff de Mario e do seu riso semellaron explosións
de alegría. Que pracer bañarse en auga doce e poder eliminar o proído do salitre!
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—Mario! As bengalas!!! —berrou Antía, pero xa era tarde. As bengalas xa saltaran
con Mario.
—Ai! Non fago pé!! Antíaaa!!! —Mario decatárase tarde de que a poza non era
como a piscina da súa vila. E el non era un gran nadador
Saltaron Mariña e Antía, que arrastrou a Mario cara a unha beira. Non foi doado,
Mario agarrábase tan forte que a piques estiveron de ir ao fondo. Antía e Mariña xogaron
un bo anaco na auga con Mincha: mergulláronse, nadaron, salpicaron a Mario e despois
secáronse ao sol. O ruxido dos seus estómagos era como o croar das ras cando están
contentas. Só de pensar en comer galletas, púñaselles un nó na gorxa. Imaxinaron
unha ensalada con froitas, un polo fritido, patacas cocidas...
—Temos unha cana, no bote había unha cana! —recordou Antía.
—E? Vas saír pescar ti? Eu non vou ser quen de matar peixes... —dixo Mariña
recordando a única vez que saíra pescar coa súa familia.
Non. Ningunha delas, polo de agora, sentíase co valor de pescar, limpar as tripas,
cociñalo...
—O que si podemos facer é unha fogueira. Polo menos para ver algo pola noite...
—dixo Mariña.
—Boa idea! —asentiu Antía—. Así teremos máis luz e usaremos a lanterna só
cando sexa preciso.
—Teño fame!, na casa din que temos que tomar froita pola mañá... —nos ollos de
Mario debuxábase o recordo da familia.
Todos botaban de menos os consellos e os mecos das súas familias. A calor que
sentían na cara indicaba que andaban polo mediodía, ou quizais pola hora da sesta.
—Na casa din que non podemos andar ao sol cando... —comezou a dicir Mario
cando Antía o interrompeu.
—Xa o sabemos Mario! Pero non estamos na casa. Non serven eses consellos
candos estamos perdidos e non sabemos que temos que facer! —rebentou Antía.
Quedaron en silencio. Antía doída por perder a paciencia. Mario triste por non
ter a casa preto. Mariña pensativa, intentando recordar que faría Robinson Crusoe
nesa situación. Os tres estaban raros e calquera cousa os puña moi nerviosos. A
única que descansaba era Mincha, soñando cun prato de galletas con forma de óso.
Tiñan que volver á praia e recoller madeira para prender o lume. Non sería difícil,
xa que Mariña vira mistos dentro da caixa do bote. Iso daríalles algo que facer para
afastar a morriña.
—Veña! Un último baño! Enchemos as botellas e probamos eses froitos de aí...
Igual están bos! —propuxo Mariña, chiscándolle un ollo a Antía.
—E como non o dixeches antes? —dixo Antía mentres se dirixiu cara a eles—.
Mario, queres probar ti?
—E por que? E se son velenosos? Na casa din que non podemos comer calquera
cousa, e moito menos se non a coñecemos! —respondeu Mario cheo de razón.
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—Veña! Non che dariamos a probar algo que estivese mal! Confía en nós! —
sorriu Antía coa mirada cómplice de Mariña.
Mario non tivo opción. Tragou saliva e probou un ante a mirada atenta de Antía e
Mariña. Meteu un anaquiño na boca e mastigouno varias veces antes de tragalo. Non
estaba mal. Sabía igual ca as amoras que había ao lado dos camiños na súa vila.
—Mmmmhhh, están bos! Saben a amoras! —dixo Mario dando a súa aprobación.
—Pois claro que son amoras! Mira que negras e grandes! —riu Antía.
Mario decatouse da broma cando as viu rir a cachón. Elas xa as recoñeceran.
Como ía pensar el que naquela illa ía haber amoras igual que na casa! Pero non se
enfadou, porque coa fame que tiñan non había tempo que perder. Parecéronlles as
mellores amoras e as máis ricas do mundo. Comeron ata fartar. Tiñan os dedos e os
beizos pintados de vermello. Ata á pobre Mincha, que non era moi amiga das froitas,
soubéronlle esas bólas. Encheron de froita os petos e as follas xigantes que apañara
Antía e decidiron baixar á praia. Aínda quedaba moito por facer, pero o máis importante
é que tiñan auga e algo máis que comer, ademais das galletas. Isto púxoos de moi bo
humor para comezar o camiño de volta.
—Temos que fixarnos ben. Teremos que vir moito ata aquí para buscar auga e
amoras —pensou en alto Antía.
—Non tanto, seguro que nos veñen buscar axiña! —dixo Mariña.
—Por se acaso... mellor facemos un mapa, vale? —insistiu Antía.
Antes de baixar miraron ao seu redor para localizar a súa praia e o bote. Dende
alí víase ben case toda a illa, as copas das árbores, o ceo e o mar inmenso rodeándoa.
Non era moi grande pero si que era difícil atravesala. O paso que abriran entre a
vexetación desaparecera. Os arbustos volveran á súa posición, coma se nada pasara.
Era a memoria das plantas! Iso tamén llo dixera a avoa, pero Antía nunca o entendera
ben ata este día.
—Mariña, que faría Robinson para non perderse? —preguntou Antía.
—Non o sei... Fixaríase moito e marcaría os lugares...—dubidou Mariña.
—Como as rutas de sendeirismo, non? E con que marcamos? —volveu preguntar
Antía, acenando coas mans.
—Coas amoras! Mira como tes as mans! —riu Mario.
—Boa idea! —exclamaron as nenas a un tempo.
—E que pintamos? Podemos poñer os nosos nomes, ou debuxos... —dixo Mario.
—Non, tardariamos moito! —protestou Mariña.
—Os homes antigos pintaban nas rochas e digo eu que andarían tan ocupados
coma nós! —enfadouse Mario—. Dixéronnolo nunha excursión do cole!
—Perdoa, Mario! Pensei que querías debuxar unha paisaxe ou algo así. Pintar
petróglifos é unha moi boa idea.—desculpouse Mariña.
—Si! Es un auténtico Robinson, irmanciño! —celebrou Antía—. Que vos parece,
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espiral se é o camiño correcto e unhas aspas se é incorrecto?
—Vale, está ben! —dixo Mario todo fachendoso.
A primeira parte do camiño non foi difícil. Lembraban as lianas trenzadas, polo que
non facía falta marcar nada. Marcaron nos troncos e no lique. Segundo ían baixando, ían
tratando de recordar se era ese o camiño correcto. Antía lembrouse das follas enormes
que collera e Mario da pedra con forma de barca onde estaban as formigas. Dubidaron
se era á esquerda, ou á dereita a partir das formigas. Decidiron que para a esquerda, e
unha árbore retorta e case caída que non viran na subida fixo que caesen na conta de
que era para a dereita. Aí habería que poñer unha aspa ben grande. Nas pedras lilas
que brillaban tamén pintaron a espiral. E aos poucos, con moitos acertos e algunha
equivocación, chegaron ata a praia. Estaban felices. O que antes fora unha dificultade,
xa lle atoparan solución. E iso converteunos en auténticos superviventes!
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eixaron a auga e as amoras á sombra. Mentres Mariña e Antía ían recoller
leña para a fogueira, Mario aceptou quedar na praia coidando de Mincha.
En realidade non lle chistaba nada recoller madeira. Había unha cousa
máis importante que facer: o mapa da illa. Cunha rama debuxou na area
unha circunferencia, a auga ao redor, o bote e aos catro aventureiros. Despois árbores e
follas e unha montaña da que saía auga. Debuxou tamén formigas e bólas encarnadas.
Cando xa estivo rematado, deu voltas ao redor do seu debuxo, pensando un nome para
aquela illa... Como podería ser? Illa Mario? Non estaba mal! Habería que pensar tamén
como chamarlle á montaña, ás árbores, á poza...
—Ei, Mincha! Que fas? Fóra! —berrou Mario ao ver a cadela enriba do seu debuxo.
Ao parecer a area removida da praia era moi do seu agrado para rascar as costas.
Mario enfadouse, agora a súa illa non era máis ca unha morea de area removida!
Antía e Mariña axiña souberon que pasara algo: Mincha tiña a cabeza apoiada na perna
de Mario, pero o neno non a acariñaba nin lle facía peiteados coas orellas.
—Mario! Que boa idea! —díxolle Mariña—. Probamos a debuxalo nos anacos de
madeira que recollemos?
—Coas amoras? —preguntou Mario—. Non vai quedar ningunha para comer!
—Podemos usar tamén algunha das follas que recollín! Mirade, esta parécese á
leitaruga que colle a avoa. Se se parte a flor, vedes?, bota coma un líquido e así non
temos que gastar todas as amoras —Antía tivera unha moi boa idea.
—Esas son as que pon na ensalada —dixo Mario recoñecéndoas.
—Si, e cando ao avó lle doían os riles despois dunha noite de pesca, facíallas
comer, lembras?
—E o avó non quería! Porque tiñan un nome que lle gustaba! —recordou Mario.
—Entón haberá que probalas, non? —suxeriu Mariña.
Mariña colleu unha e deulla a ulir a Mincha, porque o olfacto dos cans pode
detectar o veleno. Pero Mincha quedou moi tranquila movendo o rabo, e cando a nena
lle acercou a folla papouna enteira. Mariña comezou a rir.
—Moi ben Mincha! —celebrou Mariña.
—Pero os cans non comen herba! —protestou Mario.
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—Mincha come de todo. E cando lle doe a barriga, come herbas para aliviarse.
Vou probar eu, a ver que tal, porque a Mincha non lle fixeron mal.
Ante a cara de espanto de Mario, Mariña probou aquelas follas. Mastigou varias
veces e enguliu o bocado. E a súa cara non era de noxo, máis ben era todo o contrario.
Unhas tiñan un sabor recoñecido, como a leituga. As outras eran doces, aínda que o
seu tacto era estraño. Despois de poñelas no lume estarían moito mellor. Antía e Mario
quixeron probar, só tocaron a un anaco cada un, pero sóubolles. Que farían sen a
Minchiña. Igual cada día aparecía unha cousa nova para probar.
Mentres Mario, Antía e Mariña debuxaban os seus mapas, ao lonxe, o sol tinxía
o horizonte de vermello e aos poucos ocultouse detrás das árbores para mergullarse
polas pedras lilas no mar.
—Na casa, o sol tamén se pon por ese lado, verdade Antía? —preguntou Mario.
—É verdade! —exclamou Mariña.
Antía e Mariña colocaron a madeira e con medo e moita emoción, probaron a
prender o misto. Foi como estar nunha festa de lumes na praia. Coa noitiña, estaban
os catro debaixo do ceo, escoitando o romper das ondas na area, alumeados coa
intermitencia do lume da fogueira. Viron aparecer as primeiras estrelas. Pero o que non
chegaba era o sono. Nin tan sequera a Mario, ao que nada llo espantaba. Era quen de
durmir de pé, e mesmo na consulta do dentista!
Xa pediran dous desexos ás estrelas fugaces, pero aínda lles quedaban moitos.
Antía sabíalle o nome a algunhas das estrelas que miraba dende a terraza da súa casa.
E alí, naquel lugar perdido, podía ver tamén a Osa Maior. Foi quen de atopar algo que
os unise cos seus fogares. Díxollo a Mariña e a Mario e os tres quedaron cos ollos
postos naquelas luces en forma de carro. Igual non estaban tan lonxe! E se non viñan
as súas familias rescatalos, poderían vir outras persoas ou mesmo os piratas.
—Lembrades este Entroido? Os da miña clase iamos de piratas —recordou Antía.
—Que queres? Que nos disfracemos agora? —sorprendeuse Mariña.
—Non, agora non. Non estaría mal poñer outra roupa, pero mellor mañá pensamos
algo —aclarou Antía.
—E con que? Eu non penso andar por aí en calzóns! —protestou Mario. Non lle
gustaba nada deixar a súa pel á vista das formigas ou dos insectos.
—Coas follas que trouxemos podemos facer chapeus e mesmo poñelas por riba
se lle facemos un furado... —dixo Mariña.
—Deixádesme falar? Cando estabamos preparando o disfrace na clase, a profe
contounos un pouco de A illa do tesouro. E se alguén enterrou aquí un tesouro?
Antía faloulles da vida pirata, do mapa secreto do tesouro e non fixo falta que
dixese nada máis para que se puxesen a imaxinar. Cadaquén imaxinou o seu barco
pirata, o lugar onde podería estar o tesouro... Mario agacharía o tesouro gardado polas
formigas terribles. Mariña gardaríao no fondo da poza.
Antía suxeriu construír unha cabana no alto dunha árbore para que, se visen
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chegar un barco pirata, non os atopasen tan facilmente e ver dende o seu agocho se
eran amables ou terribles.
—Mincha non sabe subir ás árbores! —preocupouse Mariña.
—Nin eu! —dixo Mario.
—Entón construímos a cabana baixo terra! Hai solución!
Esa si era unha boa idea, sempre e cando non pasasen por riba deles moreas de
pés na busca do tesouro. Habería que pensar ben onde construíla. Polo que colleron a
lanterna e miraron os mapas que fixeran. Decidiron que o mellor era quedar na segunda
fileira de árbores. Estarían protexidos do sol e víase a praia, polo que poderían vixiar
se se achegaba un barco.
—E se o que vén é o barco pirata? —preguntou Mario—. E se se enfadan porque
estamos aquí?
—Non! Cantámoslle a canción do pirata e tapamos un ollo. Seguro que aceptan
levarnos á casa —respondeu Antía.
“Á casa!”, suspiraron os tres. Quedaron outra vez en silencio. Lembrando as
cousas que facían xuntos... Na casa de Antía e Mario, na cea sentados ao redor da
mesa, comentaban que tal fora o día, que aprenderan. Os que máis falaban eran Antía
e Mario. Tiñan unha morea de cousas que contar: todo o que aprenderan, se fixeran
unha excursión... Mamá e papá escoitaban atentos, sorrindo. Despois da sobremesa,
organizábano todo para o día seguinte como un equipo. Mariña lembrou as noites en
que papá e mamá recordaban os seus anos mozos cantando cancións coa guitarra.
Era moi divertido cando non se acordaban das letras e xogaban os tres a inventalas.
Mincha ás veces participaba ouveando. A mamá dicía que ben poderían montar un
grupo os catro.
Estaban seguros de que os ían atopar, pero... cando? A verdade é que facer o
que querían era xenial. Non ter horarios, nin recados que facer... Pero agora darían o
que fose por limpar o seu cuarto, ordenar o armario e lavar a louza. Agora prometen
que nunca discutirán por baixar o lixo. Mesmo o farían cun sorriso! Polo menos iso
pensaban.
—O meu pai fai receitas con algas! Mañá podiamos recollelas! —dixo Mariña.
—Algas? As algas non se comen! —exclamou Mario.
—As que están na praia non, que están xa mortas. Pero as das rochas si que se
poden coller porque esas están boas! —aclarou Mariña.
—Pero van estar moi salgadas! —a Mario non lle agradaba a idea de comer
algas. Sempre lle daba un calafrío cando as pisaba pola praia.
—Pois collémolas e imos á poza para lavalas ben! Por probar! Ademais agora
que temos lume, podemos cociñalas —suxeriu Antía, que estaba disposta a probar
calquera cousa.
—Mellor non falemos de comida! Teño fame! —protestou Mario.
—Aínda quedan galletas e froita, colle algo Mario —dixo Antía.
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Ían botando paus na fogueira para que non se apagase. Pensaran facer quendas,
pero como ningún tiña reloxo, desbotaron a idea. Como saber cando lles tocaba?
Mariña tratou de recordar cales eran as algas que vira cociñar ao seu pai. Igual se as
vía podería recoñecelas. Nunca lle escoitara dicir que as había velenosas como os
cogomelos. Con eses si que había que ter moita conta. A avoa Ofelia levábaos algunha
vez buscalos no outono. Ía con moito tino, mirábaos, ulíaos e despois chamábaos polo
nome: cantarelos, champiñóns, cogordos... O mellor eran as empanadillas que cociñaba
con eles! Ou os revoltos con ovos e peixe. Tiñan a boca chea de saliva, case podían ulir
as empanadillas acabadas de saír do forno.
—Mariña, non é boa idea pensar na comida! —dixo Antía.
—Non quería, só estaba intentando recordar o tipo de alga que comín e viñéronme
á cabeza as empanadillas da túa avoa! —desculpouse Mariña.
—Para o meu aniversario, vai facer empanadillas de amorodo con crema!
Prometeumo! —exclamou Mario.
—Pensemos noutra cousa. Mañá temos que facer moitas cousas: preparar unha
cabana entre os tres. Despois volveremos buscar auga e amoras. E mentres Mariña
apaña algas, Mario e eu recollemos máis leña —Antía tiña claro que había que buscar.
Se atoparan amoras de casualidade, ben podería haber outras cousas.
—Dóeme a barriga! —queixouse Mario.
—Iso non é nada! Xa verás como pasa axiña! —calmou Antía.
—Douche unha masaxe? —preguntou Mariña.
—Mario prefire que lle contemos unha historia de medo, va que si? —sorriu pícara
Antía mentres facía cóxegas a Mario.
—Si! —festexou Mario a idea da súa irmá.
—E se esperamos a que sexa día? —preguntou Mariña algo inquieta—. A min as
historias esas danme moito medo! Calquera outra historia, vale Antía?
Antía púxose mans á obra. Inventou a historia de tres amigos e unha cadela.
Eran os donos dunha illa na que a xente perdida pola forza das tormentas poderían
ter sempre moita comida e bo trato. Outra vez saíu o tema da comida! O mellor era
descansar un pouco. Déronse bicos de boas noites e desexáronse bos soños. Mario
quixo durmir no medio das dúas nenas. Sentíase máis protexido así. Claro que tamén
estaba Mincha para defendelos, pero a cadela acordou xusto nese momento. Igual
entendeu o que falaban da comida, igual tamén a ela lle doía a barriga. Ergueuse e
sacudiu a area do corpo. Foi beber no vaso de auga que Mariña deixou chantado na
area e buscou a súa folla coas galletas.
Pola mañá moi cedo, os raios do sol chegaron entre as lianas e as árbores
celebrando un novo día. Mincha comezou a ladrar cara á praia. Os tres correron onda
ela, sería un barco? Virían xa buscalos! Non se vía nada. Pero a cadela seguía ladrando.
Mario foi o primeiro en vela. Algo brillaba na auga e case estaba chegando á praia.
Antía meteuse na auga sen pensalo e agarrou a caixa, levándoa con ela cara á terra.
—É a caixa que lle caeu a Antía a outra noite! —dixo Mario.
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—Non me caeu, tirouna Mincha —protestou Antía.
—Chegamos moito antes aquí ca ela! —dixo Mariña. E suspiraron. Non querían
imaxinar o que sería botar dous días enteiros naquel bote.
—Veña! Hai que abrila! —dixo Mario—. Que haberá?
Non foi doado conseguir abrir aquela caixa. Era moi especial, feita para que
non entrase a auga. Despois de voltas e reviravoltas, atoparon o sistema de apertura,
deixando á luz do sol o seu marabilloso interior! Quedaron abraiados, felices, sen
palabras. Pasados os primeiros segundos da impresión, comezaron a rir e a saltar.
Mincha movía a cola feliz de ver a Mariña, Antía e Mario tan contentos. E non era para
menos! A chegada daquela caixa con todo aquilo no seu interior dáballes pulos! Alí
había moreas e moreas de latas de conservas! No mellor estado e con moita variedade!
Era comida! Comida de verdade! Dúas noites e un día despois do naufraxio seguían
aparecendo sorpresas! E moi moi agradables!
—Síntoo Mariña. Pero eu non sei se podería comer só algas! —dixo Mario.
—Non te apures, Mario. Eu tampouco! —riu Mariña.
Agora poderían saborear comida da boa e moi sa, porque eran peixes azuis e
moluscos en aceite de oliva, no seu punto de cocción. Mario comezou a ordenar as
latas e facer catro columnas, para saber a cantas tocarían. Había latas de conservas de
atún, xarda, polbo, sardiñas, luras, xurelos, mexillóns, berberechos, xoubas, anchoas...,
cunhas fotos deliciosas nas caixas de cartón que abrían o apetito. Segundo os seus
cálculos, poderían comer durante bastantes días. Antía e Mariña riron con ganas!
—Pero que cálculo é ese Mario! —dixo Antía—. Terás que contar primeiro as latas
que comamos por día e despois ver para cantos días!
—Iso é moi difícil! Hai moitas latas! Se comemos catro ao día... temos para...
—Queres axuda? —preguntoulle Mariña.
—Si!, grazas! —respondeu Mario.
Habería unhas sesenta e catro latas co que tiñan para máis de tres días. Botaban
de menos a lectura e saborearon toda a información que acompañaba á caixa.
—Debéronas poñer hai pouco no bote porque todas tardan moitos anos en
caducar! —comentou Antía revisando as datas de caducidade.
—É boa idea meter comida e auga nos botes salvavidas —afirmou Mariña.
—Si! Nunca o pensara nin imaxinara acabar nun —dixo Antía. Todos riron.
—Almorzamos? —preguntou Mario con máis ganas de comer ca de ler.
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briron as caixiñas con moito coidado e xuntaron o cartón. Antía axudoulle a
Mario a abrir a súa lata. El comía as uñas e case non daba usado a pestana
que facilita a apertura. Uliron o contido e coas mans foron collendo bocadiños
e saboreándoos cos ollos pechados. Só se escoitaba un “mmmhhh” que saía
das súas bocas e a Mincha comer con ganas. Estaba todo delicioso! Nunca nas súas
vidas unha comida lles soubo tan ben. Mincha lambera ata a última pinga de aceite da
súa lata e non quedaba ningunha pegada do atún. Polo seu ladrido e polo movemento
da cola parecía que quería outra.
—Non Mincha! Unha de momento... —aclaroulle Mariña.
—Só imos comer unha? —sorprendeuse Mario—. Non me vai chegar a nada.
—Mariña, eu creo que ben podiamos comer outra... —propuxo Antía.
—Pois xenial! Porque a min tampouco me chegou a nada! Podemos ir combinando
as latas coas follas asadas ou coas algas... e facer algo parecido a uns bocadillos.
—Non!!!—berrou Mario.
—Dálle unha oportunidade! Cunha sardiña saben mellor! —burlouse Mariña.
—Si, pode que leves razón...
—Se non che gusta, non tes por que comelo, a que si, chef Mariña? —dixo Antía.
—Por suposto! Agora que temos froita, follas e latas... —e Mariña non acabou a
frase. Mincha volvía por máis. Xa era a segunda lata que deixaba brillante!
Colleron madeira e buscaron algas nas rochas da praia. Non había moita variedade,
pero para probar valían. Atoparon cunchas de cores e unhas pedriñas violetas que
brillaban coa luz do sol. Como as que viran no camiño da poza, pero estas eran máis
pequenas e con máis brillo. Prenderon lume outra vez. Cada vez facíano mellor, coma
se levasen xa meses facendo fogueiras. E, a falta de tixola, cravaron no anzol da cana
as follas. Tiveron que asar moitas para atopar o punto exacto. As primeiras quedaron
completamente negras coma tizóns. Lavaron con auga doce as algas e despois tamén
as asaron un pouco. Envolveron os xurelos nas follas de leitaruga e nas algas a cabala
e as luras. Pequenos bocadillos de primeiro e todo un manxar mariño de segundo. Todo
un banquete! Comeron os catro e ninguén dixo nada, nin Mario. Era o que había e ata
sabía bastante ben.
—Mirade, na caixa pon que ten proteínas e vitaminas! —dixo Antía.
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—Non se fala coa boca chea! —rifoulle Mario.
—Perdón!
—Hidratos de carbono... Iso tamén é importante, non? —preguntou Mario.
—Si! E tamén Omega3! Isto é moi importante para o corazón! —comentou Mariña.
—E ti como o sabes? —preguntou Antía.
—Porque o meu pai cando está moi nervioso di que necesita peixe, que ten moito
Omega3 para o corazón! —dixo Mariña—. Aínda que eu creo que o di para que coma
todo e non proteste cando hai peixe!
—Que ben! Imos ter moita enerxía e corazóns sans! —riu Antía—. Como non
comemos máis disto antes? Están boísimas!
—A min xa nin me acorda o chocolate! —riu Mario.
—Isto é o mellor! O que non entendo é iso de peso neto e peso escoado... —dixo
Mariña—. Vaia diferenza, non?
—E por que trae un golfiño debuxado? —preguntou Mario.
—Porque cando nas redes cae un golfiño despistado, sóltano para que siga no
mar! —explicou Antía, que o sabía polo avó. O avó Mario sempre falaba de que para
pescar había que ter moito sentido e moita cabeza. Non se poden coller peixes todo o
ano, hai que deixalos medrar e vivir para que non se esgoten.
Deixarían para outro momento as xoubiñas, os berberechos e os mexillóns. Aquilo
era unha festa para os seus padais. Recolleron as latas usadas e deixáronas o carón do
resto dos alimentos. Estaban cheos de enerxía e aínda non chegara o sol ao mediodía,
co que decidiron comezar a construción da súa cabana. Con grandes follas e as velas
do bote fixeron algo que se parecía bastante a unha tenda. Buscaron ramas fortes para
que quedase máis consistente e pisaron ben a vexetación para poder botar por riba os
anoraks. Xa tiñan o seu lugar.
Na sombra quedaría a auga e a comida, xunto coas latas usadas, e a fogueira na
praia, para que non houbese perigo de incendio. Foron bañarse á poza para refrescarse.
Agora si que era doado subir ata alí! Recoñecían o camiño á poza coma se levasen alí
moito tempo. Recolleron máis amoras e auga para ter abondo. Pola tarde e despois
duns saborosos bocadillos de conservas, Antía e Mariña usaron a Mario de manequín
para as probas da roupa vexetal. Non podían andar ao sol, co que esa idea para pasar
o tempo foi ben acollida. Menos por Mario, que se opuxo, pero non lle quedou outra.
Entre os risos delas e o enfado del, probaron a facer saias, un vestido, un poncho... e
mesmo lle pintaron a cara con tinta de amora; pero non era nada cómodo e, ademais,
podería atraer insectos. Decidiron andar en bragas e calzóns, era o máis fresco e o
máis cómodo. Quedaron sentados na area sen dicir palabra. Non se lles ocorría nada
para facer e iso incomodounos un chisco. Era aburrido esperar a que pasase o tempo.
E as tardes na illa eran moi longas.
—Abúrrome! —bocexou Mario.
—Xa o sabemos, Mario —protestou Antía—; pero es ti o que non queres xogar a nada.
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Non podían xogar ás carreiras, porque Mario perdía. Non podían xogar ás palabras
encadeadas, porque Mario perdía. Probaron a xogar ás sombras na area e a inventar
historias.
—Eu de maior vou ser veterinaria —dixo Mariña de súpeto.
—En serio? —riu Antía—. Pero se ti non podes ver unha gota de sangue!
—Pero non vou operar! Eu vou curar os animais. Cando fomos á protectora buscar
a Mincha había moitísimos cans. E as encargadas dixeron que necesitaban veterinarios
—lembrou Mariña—. E eu quero axudar!
—Pero para axudar, podes pasealos non tes que ser veterinaria! —insistiu Antía.
—Que che digo que vou ser veterinaria! —dixo Mariña moi convencida.
—Antes de rematar o cole, querías ser cantante...
—Xa! E que? Só se pode ser unha cousa? —preguntou Mariña seria—. Poderás
ser moitas cousas, digo eu!
—Pois eu quero só ser mestra! —dixo Antía moi convencida—. E vou ensinar
moitas cousas, como as que me conta a avoa Ofelia.
—Pero as cousas da avoa non veñen nos libros! —exclamou Mario.
—Mellor, non? —contestou Antía.
Eu creo que ti poderías ser escritora! E tamén vas ser unha boa profe! Ves? Dúas
cousas —celebrou Mariña.
—Grazas! Ti tamén vas ser unha boa coidadora de cans! Sempre e cando non
teñas que operalos! —riu Antía—. E ti, Mario?
—Non sei... igual son bombeiro ou cociñeiro... —dubidou Mario.
—Se vas ser cociñeiro o meu pai pode axudarte! —dixo Mariña—. El é dos bos,
e, como di el: “Eu cociño, non decoro pratos!”
—Non entendo... Se decorase pratos sería pintor, non? —dubidou Antía.
—Meu pai di que son máis importante os ingredientes que a presentación.
—Ahh! —entendeu Antía—. Como ese que nos puxeron no barco, lembras Mario?
Nube de grelos con aroma de lacón! Ou algo así...
—Si! Sabía fatal! —dixo Mario.
—A cara que puxo o camareiro cando Mario lle preguntou onde estaban os grelos!
E houbo que probalo para que non se enfadase... —riu Mariña.
—Un baño? —propuxo Antía.
Dende que chegaran aínda non se bañaran naquela praia. A impresión da
tormenta e das ondas deixáraos marcados. Nin Antía, nin Mario, nin Mariña fixeran
ningún comentario de meterse na auga. Pero agora todo era diferente! A chegada
da caixa sorpresa traía un raio de esperanza. E coa tarde avanzada, os raios do sol
acariñaban a pel sen queimala. Era unha boa idea! Un baño e unha cea estupenda!
Mentres secaban a súa pel, Antía fixo reparar a Mariña e a Mario nas diferentes cores
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coas que o sol pintaba o ceo: os ámbares pola mañá, os dourados do mediodía e os
vermellos á anoitecida. Vendo como se deitaba o sol, o estómago de Mario comezou a
reclamar a súa cea.
Despois de cear, e co cansazo dun día moi longo, esa noite quedaron profundamente
durmidos. De súpeto, Mario acordou dun pesadelo. Estaba enchoupado en suor, moi
desorientado e movendo as pernas. Antía e Mariña intentaron calmalo, mentres Mincha
dáballe lambetadas na cara. Cando se tranquilizou rompeu a chorar. Non lembraba
todo o soño, pero si a sensación terrorífica de non volver ver as súas familias.
—Nunca nos van atopar! Xa levamos tres noites aquí! —impou Mario.
—Claro que si! Iso non pode pasar, Mario —trataba de tranquilizar Antía—. Igual
tardan uns días máis, pero van vir! Verdade, Mariña?
—Por suposto! Non te preocupes, Mario. Ti es tamén Robinson, lembras? E xa
oíches a Antía! Ela nunca se equivoca, va que non?
—Xa... pero... e se... —tatexou Mario.
—Tes a Mincha toda preocupada! Dálle un coliño para tranquilizala! —dixo Mariña.
—Ven, bonita! Escoita, van vir por nós, non te apures! —borboriñou Mario á
cadela, feliz de ter un coliño.
—Que che parece se mañá escribimos unha mensaxe co cartón das latas?
Podemos metela nunha das botellas e botala ao mar —dixo Antía.
—Boa idea! —exclamaron Mariña e Mario.
—Agora, a durmir! Que aínda está todo moi escuro e temos que descansar! —
dixo Antía acariñando a Mario.
Pensando que poñer naquela mensaxe, foron adurmiñando de novo cun sorriso e
unha nova esperanza. Mariña non deixaba de sorprenderse das ideas de Antía. Xuntas
eran invencibles! Ningún problema, nin tan sequera estar perdidas nunha illa, ía botar
abaixo as súas esperanzas! Eran un equipo de catro, e ninguén deixaría que lles pase
nada. Agora si que eran inseparables.
Acordaron cando xa o sol levaba varias horas de luz. Na súa nova cabana, a luz
do sol chegaba máis morna polas árbores e as plantas. Estaban saudando o novo día,
o terceiro dende a súa chegada, cando Mincha comezou a ladrar. Sería outra caixa?
Pero non eran os ladridos aos que estaban afeitos. Esta vez Mincha parecía enfadada
de verdade. E non era para menos! As formigas e moreas de insectos invadiran a súa
comida! O cheiro saboroso do aceite das conservas chamou polos bechos, que estaban
a milleiros gozando daqueles manxares. Quedaron horrorizados! Mario correu á praia
con medo. Antía e Mariña non querían facerlles mal..., pero había que sacalas de alí.
Intentaron limpar e salvar a caixa e as botellas daqueles bechos. As poucas galletas
que quedaban e a froita era propiedade agora das formigas. Menos mal que as latas
estaban pechadas e moi ben pechadas e, de momento, as formigas non descubriran
como abrilas! Entre Mariña e Antía colleron as latas usadas e afastáronas da cabana.
Deixaríanas alí ata que non quedasen bechos e despois irían recollelas. Había que
pensar en algo para evitar novos encontros!
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A solución sería meter o aceite que lles sobraba nunha das botellas e lavar ben
as latas. Iso ou darllas á Mincha que as deixaba brillantes! Marcharon cara á poza
para coller auga fresca, bañarse e almorzar amoras. Ao chegar, xa non quedaban
pegadas das formigas e dos insectos. Mario botou un pouco aceite por onde estaba
o formigueiro, para que seguisen saboreando aqueles manxares na súa casa sen ter
que baixar onde estaba a cabana. Pero Antía díxolle que era mellor non darlles nada.
Porque as formigas daquela illa levaban unha alimentación moi natural e que despois
habían querer só conservas. E claro, quen llas ía dar cando eles marchasen?
De volta na praia, Mariña foi mirar nas brasas por se conseguía un carbón para
escribir as mensaxes. Colleron os cartóns, abríronos pola parte interior que non tiña
debuxos nin letras e pensaron:
—Que poñemos? —preguntou Mario. Tiña moito que dicir e pouco sitio...
—O que queiras! Imos facer tres mensaxes —respondeulle Antía.
—Pero non podemos gastar tres botellas! Necesitámolas para a auga! —alertou
Mariña. Xa tiñan unha reservada para o aceite, tres máis para coller auga fresca e as
outras para ir repoñendo.
—Mandamos as tres mensaxes nunha soa botella. Así xa saben que estamos os
tres xuntos —tranquilizou Antía.
Mario seguía sen saber que poñer. Era difícil atopar as palabras necesarias. Pensou
en facer un debuxo. Na casa, papá e mamá puñan sempre os seus debuxos no mural da
cociña. Seguro que o recoñecían. Pero non tiña cores, e un debuxo sen cores non ía quedar
ben. Mariña tamén pensaba. Ía escribir unha mensaxe coma se fose un telegrama: “Olastop-estamos ben-stop-vide pronto-stop!” Os telegramas son moi rápidos, ou iso entendera
ela cando llos explicaran na clase. Mariña quería que esa mensaxe chegase rapidamente
ás familias. Antía, porén, escribiu unha carta pequeniña: “Ola. Botámosvos moito de menos.
Estamos nunha illa deserta, podedes dar con ela porque é moi pequena e verde cunha
montaña no medio. De momento temos auga e comida así que nos vos preocupedes.
Coidámonos moito e procuramos non estar ao sol polo mediodía. Un bico para os dous”.
Mario decidira finalmente pintar o mapa da illa e mandar instrucións para que viñesen.
Despois de ler as mensaxes, metéronas na botella e pechárona ben. E cos pés na
area mollada lanzárona á auga. A botella comprendeu a súa misión e foi desaparecendo
da súa vista. Quedaron na area vixiando. En calquera momento poderían vir!
—Antía, probamos a lanzar unha bengala? Dígoo para practicar antes de que
cheguen —comentou Mariña.
—Xenial! —foi o que dixo Antía antes de ir buscalas.
Asustounos un pouco ver os sinais de perigo nas etiquetas, pero despois de ler ben
as instrucións, pensaron que non era para tanto. Era como lanzar confeti. Había que sacar
unha cobertura de plástico e enroscala para poder suxeitar a bengala sen problemas. E unha
vez feito isto, apartar a cara e tirar dunha argola para prender a luz. Ata aí comprendíano
todo, e ata semellaba sinxelo. Descartaron a Mario por ser o máis pequeno e ter os brazos
máis curtos. E entre Antía e Mariña non había moita diferenza de altura, aínda que Mariña
ofreceuse voluntaria por ter moi boa puntería xogando ao voleibol.
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—Que ten que ver o voleibol cunha bengala, Mariña? —riu Antía.
—Pois a verdade é que nada, pero é certo que teño puntería! —dixo Mariña
convencida de que era a mellor opción.
—Vale, ti suxéitala; pero eu tiro da argola —propuxo Antía.
Mario suxeitou a Mincha para que non se asustase e volvese perderse. Mariña
suxeitou a bengala coas dúas mans e cos brazos moi estendidos mentres Antía, á de
tres, tirou da argola. Comezou a saír un fume mesto de cor laranxa que foi parando
despois duns minutos. Cando xa se evaporara toda aquela fumeira, Mariña seguía alí,
chantada, cos brazos estirados. Pasara tanto medo que non era quen de moverse.
Mincha foi onda ela e choutoulle ás pernas. Antía e Mario riron cando, devagar, Mariña
xirou o seu corpo e dixo que estaba tremendo de medo.
—Es unha valente! Non se che notou nadiña! —díxolle Antía. E deulle un bico.
Xa sabían usar as bengalas, só quedaba agardar. Agardar era doado cando
quedan unha boa morea de latas de conserva. Celebraron a valentía de Mariña comendo
bocadillos de malva con mexillóns e berberechos de primeiro e leitaruga con xurelos de
segundo, para a sobremesa, froita. Non estaba mal, pero... botaban de menos o pan!
—Cando volvamos só vou comer pan con conservas! Unha barra de pan enteira
para min para meter sardiñas, polbo e mexillóns! —dixo Mario mentres trataba de
mastigar os anacos de folla.
—Estes mexillóns cunha bola de pan... —suspirou Mariña.
—E unhas anchoas con pan de cereais! —insistiu Mario.
—Eiiii... non vos poñades morriñentos! Hoxe temos unha comida de luxo!! Así que
nada nadiña de queixas, estamos? —dixo Antía.
Asentiron coa cabeza. Comida exquisita e de calidade! As latas usadas quedaron
ben limpas, para evitar novos encontros con formigas. A avoa Ofelia ensinaríalles a facer
xabón co aceite e ben seguro que moitas máis cousas. A avoa atopaba un segundo
uso para calquera refugallo e buscáballe o seu sitio na horta. Que faría coas latas?
Pensarían en algo para poder entreterse aquela tarde.
—Un comedeiro para paxaros! —exclamou Mario.
—Iso na cidade e durante o inverno pode servir, pero aquí están na súa casa, non
necesitan un lugar para comer! —comentou Mariña—. Eu faría un móbil.
—E a quen chamas? Ás formigas? —protestou Mario.
—Non un móbil para chamar. Un instrumento de música. Se usamos a sedela que
estaba na cana, podemos construír unha especie de xilófono ou algo así... Non, Antía?
—Eiii... Podemos ir colocando as que temos e deixar sitio para engadir as que
vaiamos usando —dixo Antía—. O que nos cómpre son uns paus para colgalo...
—Será por paus! —exclamou Mariña—. Veña! Mans á obra!
Buscaron tres paus e fixeron unha portería, segundo a opinión de Mario. E entre
os tres ataron as latas á sedela e, en cada fila, ían engadindo unha máis. A primeira
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con dúas, a segunda con tres... e así deixando oco para poñer máis latas. Non había
vento polo que lle tocou a Mario ser o director do gran conservófono e coa súa batuta ir
tocando as filas para que soasen ao chocar entre elas. Non era demasiado harmonioso
o son, pero habería que ir afinando pouco a pouco. Como cando fixeran os “paus de
chuvia” con pebidas de uva coa profe de música. Houbo moito que ensaiar ata conseguir
que soasen a chuvia na selva.
Esa tardiña, cando estaban xogando ás adiviñas, as latas comezaron a soar,
bambeadas por unha brisa suave. Mincha ouveou ao ritmo que marcaban, como
presentindo algo. Os últimos raios de sol rebotaban no brillo da lata intensificando a
súa luz. Eran coma espellos de luz e son. Ou como unha chamada de auxilio cara ao
mar. Antía, Mario e Mariña inventaron o baile das latas e cantaron todas as cancións
que sabían.
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ende que souberon da perda de Mario, Antía e Mariña, no barco había
un gran desacougo. Na tripulación non se explicaban que puidera pasar
para que o bote caese a auga. Antes de embarcar revisaran todas as
engrenaxes e equipos de seguridade. Todo funcionaba correctamente.
O temoneiro e maquinistas non entendían como non foran quen de oír a caída do
bote. A treboada foi moi intensa e as ondas golpeaban forte o barco, pero eles estaban
adestrados para escoitar calquera ruído fóra do normal. Como non o escoitaron? A
xente que viaxaba no barco andaba con inquietude e miraba ao lonxe, esforzándose
para atopar un sinal, algo. Oxalá puidesen facer máis!
O capitán dera o aviso da súa desaparición á base de salvamento mariño despois
da alerta das familias. Aquela noite, foran ao camarote para ver se estaban ben cando
comezou a treboada. Buscáronos por todo o barco ata que unha das maquinistas
decatouse da falta dun bote. Estarían alí? Caerían ao mar?
As dúas familias non durmían, non comían... Estaban sempre xuntas, para
darse folgos. Instaláranse nun dos salóns do barco, reconvertido agora no centro
de operacións dende onde se coordinaban as operacións de salvamento. Falaban
das cousas de Mariña e de Antía, de Mario, que era moi pequeno, da cadela, que
tiña medo das treboadas... O capitán ía cada media hora para informalos. Pouco
había que dicir ata o do momento. Os botes salvavidas teñen unha radio conectada
co barco. Co sinal desa radio poderían localizar o bote e ver se estaban nel. Pero a
radio estaba apagada. Polo que tiveron que pedir reforzos e, dende había un día, un
helicóptero de salvamento mariño percorría os diferentes itinerarios que puido seguir
o bote.
—Os botes veñen equipados para garantir a supervivencia de máis dunha semana
dos seus ocupantes. E é cuestión de horas atopar a súa localización... —informou o
capitán.
—Onte xa era cuestión de horas e antonte... —protestaron as familias.
—Entendo o seu enfado, pero non perdan a esperanza! —dixo o capitán, que
estaba igual de anoxado. Na súa vida no mar nunca lle pasara isto.
Ofrecéuselle ás demais persoas un cambio de barco para continuar o cruceiro,
pero rexeitárono. Estaban seguras de que ían aparecer. A prensa estaba informada da
desaparición e outros grandes barcos quixeron unirse ás tarefas de busca.
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Na illa, lonxe daquel rebumbio, Mincha xogaba coas latas musicais. Antía
intentaba facer uns colgantes para os tres coas follas que atoparan o primeiro día.
Mario e Mariña xogaban ao vexovexo. Ao baixar o sol era cando mellor se estaba na
praia. A area tan branca, que se podía pisar sen que queimase, e a auga do mar, dun
azul case transparente. Non repararan ata entón, pero era unha praia ben linda. Dende
a chegada das latas comezaron a meterse na auga e a perderlle un pouco o medo
ao mar. Despois do baño ían quitar o salitre á poza, polo que pasaban moito tempo
facendo cousas. E á tardiña era un bo momento para descansar, observar a paisaxe ou
xogar. O sol, mentres baixaba cara ao mar, daba directamente cos seus raios nas latas,
facendo un gran resplandor. Case non se podía mirar cara a elas directamente.
No barco, había mapas, follas de ruta e cadernos de bitácora. Había que contrastar
coas fotos actualizadas que mandaba o satélite e mirar se había algunha illa, un atol ou
algún arquipélago que non estivese nos mapas. Segundo as estacións, as mareas dos
océanos deixan entrever novas illas. Outras illas fórmanse por erupcións de volcáns
mariños, que cospen lava e rochas. Incluso ás veces, as illas máis vellas non estaban
rexistradas na súa totalidade, por iso agora era moi importante rastrexar todos os mapas
e imaxes: buscaban un posible agocho onde chegaran co bote Mario, Mariña e Antía.
Cada vez que atopaban algo, as naves de salvamento ían inspeccionar.
—Gran navío! Aquí Quenlla 1! Volvemos á base! Repito, volvemos á base! —a
controladora da radio dunha das naves de salvamento informaba do seu regreso ao
barco.
—Espera! Vexo algo —dixo unha das tripulantes.
—Temos que volver, está baixando a luz —contestou a outra.
—E aquela luzada? —insistiu.
—Non vexo nada.
—Mira ben! Cara ao leste! Alí!
—Si... pero non sei que pode ser... De todos os xeitos, temos que volver.
—Pásame os prismáticos!, será só un momento!
—Está ben...
Aquilo non era habitual. O sol non podía reflectir a súa imaxe. Nas illas non
había metais tan brillantes capaces dese efecto de luz. A area era fina e as rochas moi
afiadas, pero a luz non podía reflectirse dese xeito. Non había vidro, nin outros obxectos
humanos, porque ningunha persoa vivía alí. Que era entón? Pasoulle os prismáticos á
outra tripulante, á que lle xurdiron as mesmas dúbidas.
—Vamos ver o que é!
—Está afastado da nosa ruta...
—Pero xa que estamos... e se son eles?
Ante esa pregunta non se podía facer outra cousa máis que ir. A tarde avanzaba
cara á noite, e, normalmente, as tarefas de rescate interrompíanse pola falta de luz.
Pero ían arriscarse! Chamaron novamente por radio ao barco, avisando do que ían
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facer, e puxéronse rumbo ao lugar de onde saía aquela luz. Mincha foi a primeira en
alertar da chegada. Ladraba con alegría, dando pequenos choutos na area. Mariña,
Antía e Mario achegáronse ao seu carón e viron a embarcación. Non o podían crer!
Alguén se achegaba! Piratas?
—Rápido Mariña! Unha bengala! —dixo nerviosa Antía.
—E onde están? —preguntou Mariña.
—Non sei... —respondeu Antía sen apartar a vista do barco.
—E se son piratas con mal xenio... —comentou Mario.
—Non hai piratas con mal xenio! —asegurou Antía.
E comezaron a mover os seus brazos e a berrar todo o que podían. Viñan por
eles! Ían volver á casa! Será iso verdade? As tripulantes localizáronos e avisaron
inmediatamente por radio.
—Gran navío! Gran navío! Aquí Quenlla 1. Atopado o obxectivo! Repito! Atopado
o obxectivo! —a voz tremía pola emoción.
A explosión de alegría que houbo no salón do barco foi incrible! As familias tardaron
en reaccionar pero, cando o comprenderon, choutaron de alegría e fundíronse nunha
fonda aperta! Toda a xente achegouse para brindar pola boa nova xunto coa tripulación!
Estaban a salvo!
Cando chegaron preto da praia, Mincha foi a primeira en lanzarse a saudalas.
Antía, Mariña e Mario quedaron paralizados, sen saber que facer. Foron as tripulantes
as primeiras en saudar dende o barco.
—Non teñades medo. Non morde! —dixo Mario un pouco nervioso, ao ver que
tardaban en baixar—. Chámase Mincha e eu son Mario.
—Ola Mario! Somos Lina e Vera. Vimos para levarvos coas vosas familias!
Bágoas de emoción esvaraban polas meixelas de Antía. Mariña abrazouse á súa
amiga. Ían volver! Saudaron ás súas salvadoras e correron buscar ás súas cousas.
Tiñan que desmontar a tenda, recoller todas as botellas, as latas e o seu conservófono.
E, de súpeto, Mario correu polo camiño da poza.
—Mario, que fas? —preguntou Antía—. Temos que marchar!
—Só un momento! Teño que coller plantas con raíz para levarllas á avoa!
As mulleres non sabían que pasaba, pero tiñan que volver axiña! Non había tempo
que perder.
—Debemos volver! —dixo Lina—. Metemos as vosas cousas no bote salvavidas.
Vós viredes con nós no barco, a non ser que prefirades volver no bote...
—Non!!! —dixeron a un tempo Mariña e Antía—. Volvemos con vós!
Antía e Mariña sorriron e foron levando as cousas para a o bote, xusto cando
chegou Mario berrando e con algunha picada nas pernas.
—Que pasou Mario? —preguntou Mariña.
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—As formigas non me deixaron coller as plantas! —saloucou Mario.
As rapazas preguntaron se poderían agardar cinco minutos. Tiñan que axudar
a Mario a conseguir aquelas plantas. As mulleres de salvamento miraron un chisco
estrañadas para Antía e Mariña.
—Non queredes volver canto antes? Están esperando por vós! —sorriu Lina.
—Temos que levarlle á avoa unhas plantas para a súa horta! —explicou Antía.
—E as formigas non me deixaron collelas! —repetiu Mario.
—Porque como lles botaches o aceite do atún, agora ándano buscando por todas
partes —razoou Mariña.
—Eu só quería ser o seu amigo! Para que non me piquen! —protestou Mario.
—Non te preocupes. Agora collemos as plantas —tranquilizou Antía.
—Dádevos présa! Queda algo máis dunha hora de camiño —puntualizou Vera.
Aquilo arrepiounos un pouco! Máis dunha hora nese barco, que só era un chisco
máis grande ca o seu bote!. E coa noite botándoselles por riba... Volvéronlle á cabeza
as imaxes daquela noite na que todo comezara e púxoselles un nó na gorxa.
—Non vos preocupedes! Agora estades con nós! —dixo Lina, a encargada da radio
ao recoñecer o medo e a preocupación nas súas caras—. Veña, a miña compañeira vai
con vós buscar as herbas e eu espero aquí para non interromper a comunicación por
radio.
—A ver esas plantas tan especiais! Se me gustan, deixarédesme coller unha para
a miña casa, non? —preguntou Vera buscando o sorriso nas caras dos nenos.
Xa a bordo do barco de rescate puxeron os chalecos salvavidas e amarráronse
ben nos seus asentos. Mincha tamén tivo o seu sitio, e ao non lle valer ningún chaleco,
puxéronlle un flotador pequeniño. Estaba toda rufa con el posto, ata parecía que
medrara e todo! Cando puido restablecer a conexión co barco, Lina deixoulles falar
coas súas familias. Que marabilla escoitar as voces dos seres queridos! Pero falaban
á vez, tremendo da emoción case non e puideron dicir máis que un “querémosvos”.
No traxecto, Mario non parou de imitar a voz de Lina, “aquí Quenlla 1, aquí Quenlla
1”. Antía e Mariña riron coas súas ocorrencias e non perderon detalle do que facían Lina
e Vera. Ofrecéronlle auga e galletas, pero non necesitaban comer. Só apertar e bicar as
súas familias. Cando por fin chegaron ao barco, pareceulles aínda máis grande do que
recordaban. Subíronos entre aplausos e vivas.
E, de súpeto, alí estaban. Correron a apertarse cara aos brazos abertos das
familias! Mincha coouse entre os pés para non perder aquela aperta e alí quedaron en
silencio, sentindo a calor dos demais e enchéndose de bicos. Despois dun bo anaco,
as familias agradeceron o esforzo e o traballo dos equipos de rescate e os ánimos
recibidos polas demais persoas que viaxaban nese barco. O médico recoñeceunos,
pero só tivo que botar unha pomada nas picaduras de Mario. Estaban fortes e non
precisaron ningunha axuda médica. Como auténticos robinsons que eran.
—Non estades enfadados con nós, verdade? —preguntou.
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—Nós non queriamos marchar sen vós! —apurouse a dicir Mariña.
—Eu tróuxenlle un regalo para a avoa Ofelia! —dixo Mario buscando as plantas.
Comezaron a contarlles como fora toda a noite no bote. Como descubriran que
a illa estaba deserta e a poza de auga, das amoras e das follas de malva. Contaron o
mal que lles souberon as algas e como Mincha foi unha estupenda cadela ao descubrir
a caixa das conservas. Que Mario comera polbo e mexillóns sen poñer caras raras.
Encantoulles comer aqueles peixes en lata! Contaron o moito que os botaron de menos
e o moito que se acordaron dos seus consellos. Mario contou o ataque das formigas
xigantes, pero aquí Mariña e Antía tiveron que pararlle a historia, porque non se parecía
nadiña ao que pasara na realidade.
—Non tiñan dentes! E non eran tan grandes coma un gato! —retrucou Mariña.
—O que? Ti mesma dixeches que nunca viras unhas formigas dese tamaño! Eran
enormes! —defendeuse Mario—. E dos mosquitos que vimos nas latas, que?
—Si que eran grandes, todo o grande que pode ser unha formiga ou un insecto!
—riu Antía.
—É que a vós non vos morderon! —dixo Mario case chorando.
—Non te morderon! Picaron, que non é o mesmo! —insistiu Antía—. Pero si que
fuches moi valente!
Antía díxolle ao capitán que era unha boa idea poñer auga e comida nos botes. O
mellor foran as latas de conservas, con moita variedade, aínda que estaría xenial podelas
acompañar cunha bola de pan de trigo e outra de centeo! As familias escacharon coa
risa! Non cambiaran nin un chisco. Seguían sendo igual de lambuzas!
—Ei! Non riades! O pan coas conservas sabe a gloria, dá moita enerxía e é moi
san! Iso sábeo ata Mario! —exclamou Antía.
As familias contáronlles que saíran nos informativos e que había moita xente
preocupada por eles. Xa falaran co resto da familia, que lles mandaban moreas de
bicos e apertas. Era impresionante! Eran protagonistas, sen querelo, dunha historia que
remataba ben, coma as que lían nos libros da clase!
—Son famoso? —preguntou Mario un pouco fachendoso.
—Non, non es famoso! —contestou Mariña—. Pero se Antía escribe a nosa
historia algún día, igual fan unha película...
Esa noite habería unha cea na que Antía, Mario e Mariña escollerían o menú.
Toda a xente cearía o que dixesen. E Mincha tería un saboroso prato de galletas. Que
quererían para cear? Pasta? Pizza? Churrasco? Verdura? Despois de pensar entre os
tres un anaco, decidiron que querían bocadillos! Bocadillos de polbo, atún, mexillóns
e sardiñas. Ao escoitar a proposta, intentaron propoñer outras alternativas, e mesmo
trataron de explicar que os bocadillos non eran axeitados para unha cea... Pero eles
estaban totalmente convencidos e nada podería cambiar a súa opinión. Botaran de
menos un anaco de pan para acompañar a súa comida enlatada, e iso era o que
querían. O cociñeiro, que xa tiña preparadas algunhas delicias, tivo que reorganizarse
para facer bocadillos. Había anos e anos que non os preparaba. E se algunha vez
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chegara a pensar que, despois de recibir premios e mencións polos seus pratos, tiña
que preparar douscentos bocadillos, non o crería! Necesitaba inspiración e mandou
chamar por Mario, Antía e Mariña, que se achegaron felices. O pai de Mariña ofreceuse
para axudar, pero non fixo falta. Convertéranse en grandes mestras do bocadillo.
—Podemos facer como estes días na illa, bocadillos fríos de primeiro e quentes
de segundo! —propuxo Antía.
—E facer un bocadillo de sardiñas con leituga, tomate e cebola! —dixo Mario todo
animado—. Ten que estar boísimo!
—Nós intentamos facer bocadillos con algas e cunhas follas que coñecía Antía.
Pero as nosas algas non quedaron nada ben e as follas, aínda que mellor ca as algas,
sabían moito a folla... —puntualizou Mariña.
—Tes pan, non? Pois xa está! Nós temos as latas! —interrompeu Mario, que xa
tiña ganas de probar aquela delicia.
O cociñeiro entendeu a solicitude e, como eles se ofreceron para axudar,
puxéronse mans á obra. Abriron boliños, barras e bolas de pan de fariñas variadas.
Como recendían! Abriron latas e coas mans lavadas e cuns garfos foron enchendo o
pan de sabores mariños. Acompañando as conservas puxeron moreas de ingredientes
que atopaban na neveira, ofrecendo unha ben interesante mestura de sabores e cores.
Había ovos cocidos, tomates, pementos, millo, queixos de todo tipo, froitas, froitos
secos, manteiga... Combinando ingredientes cos consellos do chef, fixeron os mellores
e máis imaxinativos bocadillos, ademais de saborosos e equilibrados. Habería que
repetir aquela experiencia e cociñar máis a miúdo na casa. Foi unha gran noite na que
os seus padais gozaron, e na que a felicidade enchía a atmosfera.
Á mañá seguinte ían atracar para volver á súa vila. Xa tiñan ganas de pisar terra
firme e, sobre todo, terra firme habitada! Querían ver as súas amigas e amigos para
contarlles as súas historias, darlle as plantas á avoa Ofelia e xogar con Mincha ás
carreiras polo paseo. E aínda poderían xogar unha morea de tempo porque o verán
estaba comezando!
Antía, Mariña e Mario aprenderon moitas cousas, fixéronse máis responsables,
entenderon moitos dos consellos que lles daban e seguían con moitas ganas de saber
e de xogar. Non esquecerían facilmente aquel verán, porque a maior aventura ata o
momento fora esa viaxe unha noite de treboada cara a unha illa descoñecida. O que
pasa é que as mellores aventuras sempre están por chegar.
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ando por fin viron a súa vila, había bandeirolas como nos días de festa. Un
gran cartel de “Benvidos” ondeaba na praza maior, e había fotos deles por todas
partes. Os seus amigos e amigas, as súas familias e incluso as profesoras
e profesores do seu colexio estaban esperando a súa chegada, igual que as
veciñas e veciños. Era moi emocionante! Os seus corazóns batían con tanta forza que
ameazaban con saír do peito. Había tamén unha morea de fotógrafos e cámaras que
os puxo aínda máis nerviosos. A alcaldesa foinos recibir nada máis baixar do coche e
subiron ao palco da praza con Mincha.
A xente da vila propuxo adiantar as festas do lugar para celebrar a súa chegada.
Nas vilas pequenas todos se coñecen e se aprecian. Todos os seus habitantes forman
unha gran familia; por iso que Antía, Mario e Mariña chegasen ben era motivo de sobra
para festexalo por todo o alto. Aquela noite habería un concerto no campo da festa.
Houbo discursos das autoridades, e mesmo lles puxeron unha banda, incluída
Mincha, que non parou quieta ata que conseguiu librarse daquela cousa que a facía
tropezar cada vez que se movía. Mariña axudou á cadeliña que andaba nerviosa entre
os aplausos da xente. Mincha non entendía os protocolos e choutaba con ganas entre
tanta xente coñecida. E só parou un anaco no colo de Mariña para a foto dos xornais.
Tocoulles falar a eles. A vila enteira quería escoitar as súas palabras, as súas
sensacións. Eles miraban para as familias, para os seus amigos e amigas. Non sabían
que dicir. Mariña bisboulle na orella a Antía para que falase ela.
—Moitas grazas! —foi o único que puido dicir Antía sen emocionarse.
Mario, decidido, colleu o micro e comezou a contar que nunca tiveran medo,
porque sabían que os habían de atopar. Que a illa era moi bonita e que lle puxesen Illa
Mario de nome, porque foi el o primeiro en pensalo. Falou das amoras, das follas e das
algas que tiveran que comer para non morrer de fame; das formigas xigantes, grandes
e agresivas. Estaba tan emocionado que a xente comezou a aplaudir con ganas. Antía
e Mariña mirárono moi serias e fixéronlle acenos para que parase, pero el alí seguía,
co micro na man! Non había quen llo quitase! Era coma se de súpeto lle viñesen moitas
cousas á cabeza. Cando pararon os aplausos dixo berrando polo micro:
—Avoa, trouxémosche unhas plantas!
A avoa Ofelia e o avó Mario botáronse a rir. Xa marchara a nube negra das
preocupacións. Dende que souberon por teléfono que os tres pequenos desapareceran,
non eran os mesmos. Andaban pola casa case sen se falar e Ofelia non lles cantou ás
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súas plantas, que botaron en falta a súa voz; pero agora xa estaban con eles! Estiveran
toda a noite cociñando para prepararlles todo o que lles gustaba: para Mario, galletas
de millo con chocolate; para Antía, croquetas de lentellas e cenorias; e para Mariña,
empanadillas de cogomelos. Porque, aínda que Mariña non era a súa neta, estaba
sempre na casa e era unha máis. Mesmo coceron un óso de xeonllo de tenreira para
Mincha.
Despois de baixar do palco e de bicar os avós, foron onde estaban os seus
amigos e amigas. Era unha alegría ver de novo tanta cara coñecida. Na illa xa se
decataran do importante que era a amizade, xa que se non fosen un bo equipo non
poderían lograr todo o que conseguiran. Era un pracer estar na casa, pero, de súpeto,
desapareceron os tres. Marcharon sen avisar a Mincha, que andaba presumindo de
viaxes e aventuras cos demais cans, e tardou un pouco en decatarse. Cando non os
sentiu cerca, buscounos ás carreiras ata que sentiu a voz de Antía.
Necesitaban un momento para pensar e o balbordo que había na praza e nas rúas
volvérase estraño. Só botaran catro días na illa e xa se afixeran ao silencio, á calma...
Non quererían volver nunca, aquel non era o seu fogar; mais foron tantas as emocións
dos últimos días que tiveron que afastarse un momento para recuperar o alento.
—Eu non tiña nin idea de que a volta sería así... —dixo Mariña—. Estaba a vila
enteira!
—Xa vos dixera que seriamos famosos! —presumiu Mario.
—E ti, vaia discurso! E iso de Illa Mario? Vaia para o pequeno! —riu Antía—.
Viches, Mariña, non quería soltar o micro!
—Non son pequeno! Agora son un náufrago famoso polo ataque das form...
—Cala xa!!! —dixeron elas a un tempo. Se Mario volvía falar das formigas xigantes,
prometeron envialo de novo á illa, e sen latas de conserva!
—Teño unha idea! —dixo emocionada Antía—. Pero antes temos que pedir
permiso... Vide comigo!
—Dinos algo xa... —pediu Mario.
—Agora! Veña Mincha! Non te perdas! —sorriu Antía.
Volveron á praza, onde moi pouca xente se decatara da súa fuxida. Buscaron as
familias e, cando as atoparon, pedíronlles que fosen con eles.
—Veña! Por favor! —pediron os tres.
—Non sei... Habería que falar co resto da vila... Organizaron xa unha festa para
vós... —dixo a nai de Antía.
—Pois por iso... Nós queremos dar unha merenda de agradecemento! —aclarou
Antía.
—Facer un festival de bocadillos de supervivencia é unha moi boa idea! —
comentou o pai de Mariña—; pero leva tempo. Pedídelle á avoa Ofelia que vos leve ao
monte para coller follas. E ao avó Mario que traia algas... Do resto podémonos encargar
nós.
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Reuniron o seu grupo de amigos e amigas para contarlles a súa idea. Farían catro
equipos para ir buscar pan, algas, flores e follas e latas de conservas. Non foi nada
difícil convencer a avoa para ir buscar herbas. Aledouse cando llo pediron. Unha das
cousas que máis lle gustaba era falar cos pequenos das súas plantas secretas. Peor
foi turrar do avó Mario cara á praia para buscar algas para comer. “Iso é un invento
da Ofelia! As algas non se comen! Sábeno ata as gaivotas!”, ía rosmando o avó polo
camiño, sen entender que lle pasaba á xente de agora, que teimaba en probar cousas
novas, coa cantidade de boa comida que xa había. Pero tampouco soubo negarse ante
a insistencia do seu neto. Mario explicou que non se podían coller as da praia. Esas non
serven, había que coller as das rochas. Iso xa se sabía! O avó recollía as algas da praia
para fertilizar as plantas de Ofelia. Se estaban tan fermosas era polas cancións, pero
tamén polas algas que el levaba. Quedou pensando, neste momento a marea estaría
alta, polo que non ía ser fácil. Deixou aos nenos esperando por el na praia e foi falar con
Luís, o do viveiro. Ía ser a primeira palabra que cruzase con el, porque este mozo non
se dedicaba á pesca, como o resto da confraría. Luís cultivaba algas, co que gañou a
desconfianza dalgúns mariñeiros, e tamén algunha que outra mofa. “O que se fai polos
netos”, suspirou o avó. Agora íalle mercar algas para comer!
—Se hai unha festa de bocadillos con algas, eu participo! Podo levar estas que
xa están listas para o consumo. Non che sabía eu que fose tan innovador, señor Mario
—dixo Luís sorprendido pola visita e polo encargo.
Quedaron en verse no campo da festa, xa que había unha fonte e uns asadores.
Cando foron chegando cos ingredientes xa montaran unha mesa enorme con grandes
taboleiros. Había luvas para as mans e instrumentos de cociña de todo tipo. Foron
deixando as cousas ordenadas, seguindo as indicacións de Antía e Mariña. Os que se
atrasaban eran os das algas, pero poderían ir explicando a súa idea.
—Nós... Nós queriamos... Queriamos... —dixo Mariña sen atopar as palabras.
—O que quería dicir Mariña é que moitas moitas grazas por este día! Que é xenial
estar de volta na casa! E que para que vexades que non nos foi tan mal aprendemos a
cociñar bocatas, aínda que sen pan! —continuou falando Antía.
—Iso! E queriamos preparar un concurso de bocadillos! —dixo á fin Mariña—.
Para estar ben preparados, por se pasa algo...
—Hai un anaco de pan para cada concursante, a lata de conserva que se escolla,
algas ou herbas silvestres comestibles. E despois o que cadaquén queira!
—Valen tamén os tomates e as cebolas da horta? —preguntou unha voz.
—Pois claro! Calquera cousa! —respondeu Antía.
—E o premio? Que hai? —preguntou o pai de Mariña.
—O premio é... —dubidou Mariña.
—O premio é aprender a facer cousas novas! —dixo Antía.
—Ou unha foto comigo! —berrou Mario, que viña cunha bolsa cargada de algas.
—Como tardastes tanto? —quixo saber Antía.
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—Aquí, o teu irmán, que nos tivo a todos sentados na praia mentres el debuxaba
un dinosauro na area! —comentou Mateo todo amolado.
—Non era un dinosauro! Eran as for... Nada! —calou Mario.
—Mario!!!! —riron Antía e Mariña.
Houbo moitos participantes, e de todas as idades. A avoa Ofelia conxelou a comida
que xa tiña preparada. Non se enfadou, ao contrario, foi das primeiras en apuntarse.
Preparouse polbo con queixo e tomate; atún con millo e olivas; mexillóns con pementos;
champiñóns con xurelos; sardiñas con ovos cocidos e algas; anchoas con queixo
fresco... Saborearon ata se fartar de novas sensacións. Houbo quen fixo sardiñas con
limón e chocolate relado! Foi tal o éxito que decidiron repetir esta experiencia todos os
anos. Recollerían as receitas nun libro, Naufraxio en conserva, para que fose incluído
nas caixas dos botes salvavidas, xunto coas galletas e a auga.
Despois do banquete xogaron coas bicis, ao pilla-pilla, ao agocho... Foi xenial!
Co concerto, a noite encheuse de notas musicais, de sorrisos e de ledicia. E Mincha
ouveoulle á lúa, a mesma lúa minguada que os saudou ao comezo desta aventura.
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