PARADA 02
AUTOR DUN ÚNICO LIBRO
CURRO VELLO
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AUTOR DUN ÚNICO LIBRO. PASO A PASO
1. LOXÍSTICA COLOCA AS BALIZAS NOS PUNTOS MARCADOS E A CAIXA COS LIBROS NO BAR
2. REUNIMOS O GRUPO FRONTE Ó BAR PARA EXPLICAR A INTRODUCIÓN
3. REPARTÍMOLOS ENTRE LIBROS E AUTORES.
4. OS AUTORES RECIBEN UN FICHA CON PISTAS SOBRE QUEN SON E O QUE ESCRIBIRON
5. OS LIBROS RECIBEN CLAVES PARA RESPOSTAR ÓS AUTORES E O LIBRO NUN SOBRE
6. CADA LIBRO SITÚASE NUNHA BALIZA AGARDANDO POLOS AUTORES
7. INDICAMOS QUE O TEMPO DAS CITAS RÁPIDAS É 1 MINUTO E QUE Ó SONAR UN CHIFRE CÁMBIASE
8. CANDO LOCALICEN O SEU LIBRO VOLVEN Ó PUNTO DE SAÍDA.
9. FACEMOS A CONCLUSIÓN E FOTO DE GRUPO.
10.RECOLLEMOS O MATERIAL E COLOCÁMOLO PARA O SEGUINTE GRUPO OU LEVÁMOLO CONNOSCO
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AUTOR DUN ÚNICO LIBRO. PRESENTACIÓN
Estamos no Curro Vello, o barrio máis antigo de Guitiriz. Aquí imos coñecer
a outros escritores que como Díaz Castro publicaron un único libro pero
que non redordan o seu título.
Imos axudarlles. A metade de vós seredes libros e a outra metade autores.
Os libros estaredes nas balizas agardando polo voso autor. E os autores
iredes de libro en libro ata averiguar se é o voso. As pistas están nestes
sobres. O idioma no que está escrito, o protagonista da historia, se o autor
é home ou muller, se hai película... O único problema é que os libros so
poden contestarvos si, non ou non o sei. Así que lede ben a información do
sobre antes de facer as preguntas ou dar as repostas.
Amosámosvos un exemplo (explicamos a dinámica do xogo con Nimbos) O meu
compañeiro é un libro e eu son un autor. Aquí pon que me adicaron o Día
das Letras Galegas así que lle pregunto se está escrito en galego. Nas súas
pistas pon que é un clásico da literatura galega polo tanto, a resposta é si.
E sigo facendo preguntas ata que estou seguro de que é o meu libro.

MATERIAIS NECESARIOS:
• Sobres cos libros e cos autores
• Balizas para colocar na zona
NOTAS DA ACTIVIDADE:
• Colocamos as balizas de maneira que
todos os puntos indicados estean no
campo de visión. Tantas balizas como
grupos xoguen.
• Temos 6 libros, pero incluiremos no
xogo os necesarios para dividir ó grupo a
metade. Uns reciben sobre de libro e
colócanse nas balizas e outros sobre de
autor e son os que van de libro en libro
buscando o seu.
• Os guías e anfitrións deben axudar ós
autores a facer as preguntas adecuadas
dependendo da información que teñen
no seu sobre.
• Dar tempo ós autores para facer
preguntas, non tocar o chifre demasiado
rápido, cada 2 minutos ou así.

Se os autores atopades o voso libro quedade cando el. O resto, seguide
buscando de baliza en baliza. Pode que haxa autores que coincidan no libro
que cren que é deles. Despois veremos quen acertou.
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AUTOR DUN ÚNICO LIBRO. CONCLUSIÓN
Agora imos saber se acertastes á hora de escoller o voso libro. Que cada
autor explique que libro escolleu e por que. Os que acertaron poderán
coñecer o seu libro e facerse unha foto. (Os autores que lean o seu perfil e o dos
seus libros e entre todos decidimos se é correcto. Se é así dámoslles o libro en
cuestión onde xa se ve o título e o autor para facer unha foto)
Estas son as respostas correctas:
Arundhati Roy
Borís Pasternak
Luis Martín-Santos
Emily Bronte
Harper Lee
J.D Salinger

MATERIAIS NECESARIOS:
• Os libros para ir entregando a cada
parella
NOTAS DA ACTIVIDADE:
• Ó final da actividade reunir a libros e
autores e comprobar se acertaron todos.
Facerse foto de grupo co libro.

El dios de las pequeñas cosas
El doctor Zhivago
Tiempo de silencio
Cumbres borrascosas
Matar a un ruiseñor
O vixía no centeo

Agora para pasar á seguinte actividade tedes que anotar no voso pasaporte
que libro destes vos gustaría ler algún día e quen o escribiu.
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