
A actividade consiste en elaborar unha historia 
mediante a colaboración voluntaria de todos os 
membros da comunidade educativa do instituto. Os 
que queiran participar deberán ler o libro dende o 
principio e continuar a historia como eles consideren, 
deixando o final aberto para que outros compañeiros 
poidan continuar con ela.  

BASES: 

 Os participantes poderán ler o libro en elaboración 
na biblioteca, ou ben a través do blog da biblioteca, 
para logo continuar coa narración. Para iso, os 
participantes disporán de dúas opcións: 

 
 
 

 
OPCIÓN A (Lectura na biblioteca)  OPCIÓN B (Lectura a través do Blog da biblioteca) 

 Os participantes poderán realizar a lectura do libro en 
elaboración situado sobre o atril, dentro da biblioteca.  

  Os participantes poderán realizar a lectura do libro en elaboración 
a través do blog da biblioteca (iesmasa2.blogspot.com).  

 Unha vez completada a lectura, o participante poderá escribir o seu fragmento no libro, poñendo especial coidado na letra e evitando 
cometer faltas de ortografía. Se é necesario, o alumnado participante poderá pedir axuda aos encargados da biblioteca para revisar e 
corrixir o texto antes de pasalo ao libro. 

 Unha vez completado o texto, deberase avisar a un profesor colaborador para colgar o fragmento escrito no blog da biblioteca (ben 
mediante escaneo do texto manuscrito, ben a partir dun documento de word). 

Ademais das instrucións anteriores, os participantes deberán cumprir estoutras normas: 
 O texto deberá escribirse en castelán ou en galego, aínda que poderán empregarse outros idiomas se é preciso.  
 Os personaxes serán ficticios.  
 O texto escrito non poderá conter insultos ou expresións malsonantes.  
 É importante lembrar que, independentemente do contido do fragmento, este debe dar opción a ser continuado 

por outras persoas. Polo tanto, convén non eliminar ó protagonista(s) da historia, cando menos, ata o final.  
 

O comezo da historia é o seguinte: 
 

Domingo, 31 de xaneiro de 2010. Miro o meu reloxo. Son as 20:30 e xa terminei de recoller e limpar os restos da festa do día 
anterior. A miña familia foise esta fin de semana a unha voda e non volverán ata mañá, así que teño pouco tempo para gozar da 
miña curta independencia. Asómome pola fiestra e contemplo as magníficas vistas de Viveiro e a súa ría. O ceo está cuberto e 
o vento sopra a refachos e, a pesar de estar nun quinto piso, fai unha calor atípica. Pecho a fiestra, tírome no sofá e poño a 
tele. Mentres fago zapping, penso no ocorrido a fin de semana... 
Xa son as 21:00 horas. Nunha das canles comeza o telexornal onde informan dunha tormenta xerada preto da costa galega, 
unha cicloxénese explosiva, parecida á do 23 de xaneiro do 2009, pero máis intensa e rápida. Cren que chegará en breve e que 
se desprazará cara ao leste, polo que aconsellan tomar medidas de precaución. Con nerviosismo apago a tele. De súpeto soa o 
teléfono. Son os meus pais, que piden que non saia e que deixe todo ben pechado. Logo de tranquilizalos, pecho portas e 
ventás, desenchufo os aparatos eléctricos non necesarios, deixo a lanterna na mesa, tómbome no sofá e tápome cunha manta. 
Mentres, espero con nerviosismo a chegada do temporal, á vez que recordo os efectos do último… 
...Abro os ollos, pero todo está escuro. Durminme! Entón lembro o aviso de temporal. Acendo a lanterna e miro o reloxio. Xa 
son as 8:00! Levántome á velocidade do raio e subo a persiana. Xa pasou o temporal? Ou ao final non chegou? Saio á terraza e 
miro cara abaixo. Uf, que alivio! Todo está no seu sitio, pero non hai ningúen pola rúa. Entón levanto a cabeza e miro á fronte. 
Ao instante sinto como o asombro e o medo me invaden… 
Que pasa aquí? Algúns edificios cambiaron e teñen formas moi estrañas! De súpeto vexo como aparece algo no ceo facendo 
viravoltas. Que curioso! É demasiado lixeiro, flexible e veloz como para ser un á delta ou unha avioneta. Rapidamente busco os 
meus prismáticos e volvo á terraza. Agora hai tres máis no ceo. Enfoco os prismáticos cara aos obxectos voadores e descubro 
con estupor que son… aves xigantescas?... Resúltanme familiares… Guau! Parécense ás da película AVATAR! E sobre unha delas 
está Harry Potter! Onde está a súa vasoira voadora? Que absurdo! Como que vasoira voadora? Pero onde estou eu?… 

 
A partir de aquí, ti debes continuar a historia... 


