UNIDADE DIDÁCTICA

SINOPSE
A señorita Ernestina é a fermosa bibliotecaria da vila de Parangón. Aínda que
é orfa e non ten familiares ricos os bandidos desta peza decidiron secuestrala.
Pretenden xerar un caos cultural que obrigue ás autoridades a pagar polo
rescate da bibliotecaria.
Así e todo as intencións desta banda tomarán un novo camiño ao descubrir
que a señorita Ernestina os contaxiou co virus da varicela. A poucas persoas
lles acaen ben os grans na cara pero para uns ladróns resulta desastroso.
Tomaría vostede en serio un ladrón con gráns? Pois non, parece
ser a resposta máis obvia; así que
os ladróns deben atopar unha
solución para o seu problema,
pero non teñen nin idea de
onde buscala.
Por se todo isto fora pouco
un tremor de terra ven a
complicalo todo.

O VALOR DA LECTURA
O amor pola lectura é o valor que atravesa con pulso firme todo “O secuestro da
bibliotecaria”. A lectura entendida como a mellor das aventuras posibles. A chave que
abre a porta de novos escenarios e que facilitará tamén a mellor comprensión da
natureza humana e da súa diversidade.
Cada libro “aviva” a imaxinación e desencadea procesos mentais estimulantes. É fonte
de coñecemento directo pero tamén esperta a educación emocional, axuda ao
desenvolvemento do pensamento crítico e reforza os valores da diversidade, educa en
igualdade, na solidariedade e na comprensión do outro.
Na sociedade tecnolóxica que nos tocou vivir, a lectura está sendo desprazada cara a
un segundo plano. Aínda así, os libros non deixaron de ser un vehículo privilexiado para
entender o mundo a través da transmisión de valores e das actitudes que se desprenden
dos contidos culturais. A lectura segue sendo unha excepcional ferramenta para
posicionármonos fronte á sobreestimulación á que se nos somete e que, en ocasións,
pode chegar a atrofiar os nosos sentidos. Elimina estereotipos, actitudes prexuízosas e
roles discriminatorios que, por desgraza, aínda persisten na nosa sociedade.
A nosa “bibliotecaria” é unha peza chea de chiscadelas cara ao clown. Unha peza de
teatro de actor onde a excelencia do elenco e as gañas de agradar aos espectadores
máis novos garanten un espectáculo fresco, pleno de teatralidade e humor.

SESIÓN 1………………………… OS PERSONAXES
Profesións e Xénero
O 1.

A BIBLIOTECARI@

A protagonista desta historia é
unha bibliotecaria. Profesión que,
xeralmente, asóciase a ﬁ guras
femininas, do mesmo xeito que hai
outras profesións que tendemos a
encasillar como propias do xénero
masculino. En realidade vivimos
nunha sociedade onde pensamos
que hai profesións máis adecuadas
para un xénero que para o outro,
sen pararnos a pensar por que. Para
esta acti- vidade o mediador pode
propoñer ao clase que entre todos
fagan unha lista de profesións e
digan cales adoitan estar
desempeñadas por homes e cales
por mulleres. A partir destas dúas
listas de profesións iníciase un
debate sobre por que hai profesións que se identiﬁcan cun xénero ou outro.
Sería interesante guiar o debate para conﬁ rmar que as profesións “non teñen xénero”.
amor pola lectura é o valor que atravesa con pulso firme todo “O secuestro da
bibliotecaria”. A lectura entendida como a mellor das aventuras posibles. A chave que
abre a porta de novos escenarios e que facilitará tamén a mellor comprensión da
natureza humana e da súa diversidade.

O 2.

BANDIDOS E BANDOLEIROS

Bandidos e bandoleiros Xa coñecemos aos protagonistas desta historia: un grupo de
malvados bandidos. Bandidos e maleantes existiron moitos ao longo da historia, algúns
verdadeiros e outros, simplemente, lendas. Lenda e realidade confúndense ao pensar
en bandoleiros e piratas. Son famosas as fazañas de Luís Candeas, bandoleiro que
actuou en Madrid no século XIX, ou as aventuras de Pepa a loba ou e Benito Soto e o
seu barco Burla Negra, ou o mismísimo Robin Hood, que roubaba aos ricos para repartir
o roubado entre os pobres. Tamén rozan o novelesco piratas e bucaneiros como sir
Francis Drake e Barbanegra que, durante os séculos XVII e XVIII, sucaban os mares en
busca de tesouros. Con todo, de todos estes que nomeamos hai un que realmente non
foi real, senón que pertence á ﬁcción literaria (Robin Hood). O mediador pode propoñer
aos nenos que, en grupos, busquen información sobre un bandoleiro e un pirata, e
expliquen as súas aventuras. O interesante da actividade é que un dos personaxes non
existiu na realidade, só é un bandido inventado. Ademais, o resto da clase poden tratar
de adiviñar cal é o personaxe real e cal o ﬁcticio.

SESIÓN 2………………………… BÚSCASE
OS DOCUMENTOS
O 1.

A NOTA DE RESCATE

Os bandidos fan chegar ao Concello
unha nota de rescate anónima na que
se dá conta do secuestro da señorita
Ernestina Laburnum. O alcalde
cualifica esta nova como unha
auténtica emerxencia cultural pero non
sabe con cargo a que partida se vai
imputar o pago do rescate.
Xoguemos na aula a redactar unha
nota de rescate cunha linguaxe é
directa propia dunhs ladróns coma os
protagonistas; un pouco patáns que
deixan pistas fácilmente identificables,
tamén podemos facer chegar unha
mensaxe de voz na que teremos que
protexer o anonimato dos
secuestradores e preguntarnos como
faremos chegar as condicións do
escate.

O 2.

OS XORNAIS

As portadas dos xornais dan conta en grandes
titulares da nova do secuestro, o peche da
biblioteca e a epidemia de varicela que está
afectando aos rapaces da vila.
En grupo ou de xeito individual investigamos
como é a linguaxe xornalística, incluso
confeccionar unha portada do noso xornal
imaxinario na que redactaremos os titulares, un
breve avance do corpo da noticia e as imaxes
coas que irá acompañado.

O 3.

BÚSCASE

Todo o pobo está conmovido coa desaparición de Ernestina Laburnum. O alcalde, os
concelleiros, as persoas maiores e os nenos queren axudar a atopar á moza
bibliotecaria. Para axudar na súa procura, pódeselles propoñer que elaboren un bando
no que se poña en busca e captura aos bandidos. É importante que neste cartel apareza
un bo retrato dos bandidos e unha explicación detallada de como son, como visten ou
calquera detalle que poida axudarnos a recoñecelos. Non hai que esquecer ofrecer
unha suxestiva recompensa a aqueles que nos axuden a atopar o agocho desta banda de
maleantes.
Na aula podemos tamén redactar unha nota de resposta aos secuestradores onde se
explique porque é importante a señorita Ernestina e a biblioteca para a vila de
Parangón.

SESIÓN 3: A ENFERMIDADE
O 1.

O CRUCIGRAMA

A consulta do Dicionario práctico de medicina familiar axudou á señorita Laburnum a
coidar dos bandidos e a curarlles a variola. Hai moitos tipos de dicionarios e todos nos
axudan a resolver distintas dúbidas.
De forma individual ou en pequenos grupos agora trátase de facer unha actividade para
a que, talvez, se necesite a axuda dun dicionario. A proposta consiste en realizar un
crucigrama no que as palabras que se deben adiviñar gardan relación coa xustiza e a
igualdade. Propoñemos que sexan cinco palabras de cada un destes conceptos.

O 2.

HISTORIAS Á CARTA

A señorita Laburnum prohibiu aos bandidos que xoguen ás cartas, porque ela di que
non se deben forzar os ollos cando un ten a variola, e para distraelos lelles contos. Aos
bandidos nunca ninguén lles lía contos, así que escoitan con toda atención as historias
que lles le a señorita Laburnum.
Aos bandidos gústanlles moito as historias que lles conta a bibliotecaria, pero seguen
botando de menos as súas partidas de cartas. Por iso, agora propoñemos aos mozos e
mozas da clase que sexan eles os que inventen historias para os bandidos, pero
utilizando as cartas dunha baralla. Para iso, hanse de sacar varias cartas da baralla e,
con elas, construír unha historia ou, polo menos, empezar a escribila.
Tamén é interesante darse conta de que a baralla de cartas ten un pequeno problema,
carece de personaxes femininos, polo que se lles pode propoñer que debuxen as cartas
con personaxes femininos e incluílas nas historias.

SESIÓN 4: A PERSECUCIÓNS
O 1.

CARACTÓNIMOS

Por ﬁn descubrimos cal é o nome do Bandido-Xefe e, sorprendentemente, ten un
nome algo irónico para a súa profesión: “Benvido Benfeitor”. Son moitos os personaxes
dos libros cuxos nomes nos din cousas sobre eles e as súas características, adoitan estar
compostos por varias palabras e denomínanse caractónimos, o bandido “Benfeitor” é
só unha mostra diso, pero existen moitos máis. As aventuras do bandido “Saltodemata”,
escrito por Ou. Preussler, e as do Sarxento de Policía “ Matamicrobios”, son outros
exemplos de personaxes con nomes característicos.
Para esta actividade, pódese propoñer aos
nenos que inventen outros nomes
signiﬁcativos para o resto de bandidos desta
historia, e en función dos nomes inventados,
expliquen como son os personaxes e que lles
gusta facer.

O2. LABIRINTO DE LIBROS

Fuxindo da policía, o Bandido-Xefe entra na
biblioteca para buscar axuda, e a señorita
Laburnum escóndeo entre os estantes e os
libros da biblioteca. Non permite que o
policía o leve preso, ao deixar a súa
tarxeta lectora na casa, pero o policía non
se dá por vencido e promete regresar.
Agora, entre todos e todas teñen que axudar
ao bandido para saír da biblioteca. En
pequenos grupos, teñen que resolver os
enigmas que se esconden detrás dos distintos libros. Só os grupos que adiviñen todas as
pistas, axudarán ao bandido para escapar do policía.
Podemos debuxar e comezar a facer un arquivo coas fichas dos libros favoritos dos
rapaces xa que a orde dentro dunha biblioteca é fundamental

SESIÓN 5: O TREMOR DE TERRA
O 1.

CATÁSTROFES NATURAIS

Hoxe en día a Terra volveuse un pouco tola e non é raro escoitar nas noticias que
ocorreu algunha catástrofe natural. Maremotos, inundacións, ventos tempestuosos,
erupcións volcánicas, tremores de terra,…, parece que están aumentando e cada día
deixan desolación e sufrimento a miles de persoas. A causa de que isto sexa tan
frecuente parece estar no quecemento global progresivo ao que a Terra está sometida
debido, fundamentalmente, ás emisións de gases que os seres humanos expulsamos á
atmosfera. O problema é realmente grave porque, sen dúbida, o planeta Terra está en
perigo e, con iso, tamén todos nós. Pero hai cousas que podemos facer para que isto
mellore e a nosa proposta é que, en pequenos grupos, aproveitándose dos adultos, a
biblioteca e Internet, os nenos busquen información sobre este fenómeno.
Posteriormente, pódese realizar unha posta en común, onde se contrasten as
informacións recollidas.

SESIÓN 6: O DESENLACE
O 1. OS NOVOS BIBLIOTECARIOS
A biblioteca comezou a funcionar extraordinariamente ben, xa que os bibliotecarios
bandidos conseguiron unha grande experiencia práctica en animar á lectura. Os
bandidos esceniﬁcan as historias para que os lectores se interesen polos libros. A
proposta é que agora todos se convertan en animadores á lectura. Trátase de que en
pequenos grupos cren varias obras de teatro esceniﬁcando algunhas das trasnadas que
poderían realizar os bandidos. Cada neno e cada nena farán de bandidos e para
axudarlles a representar o papel, preparamos un material co que se pode debuxar a
cara dun bandido e facerse unha careta.

O 2.

PROHIBIDO FALAR

Desde que os bandidos son os novos bibliotecarios, das paredes da biblioteca
desapareceron os carteis de: Silencio e Prohibido falar. Ata ese momento, na biblioteca
da señorita Laburnum, igual que no resto de bibliotecas, era importante gardar
silencio, pero as cousas cambiaron.
O normal entre as persoas é utilizar as palabras para comunicarnos, aínda que gran
parte da comunicación facémola a través de xestos. E se soamente utilizásemos os
xestos? Esta é a actividade que os mediadores poden desenvolver de diferentes formas
e con diferentes formulacións, trátase de comunicarnos por acenos, porque durante un
tempo está “Prohibido falar”.

Tamén podemos representar mímicamente, tal e como se fai no espectáculo, os títulos
e a peripecia dos nosos libros favoritos para que o adiviñen os compañeiros.

