
A CARACOLA CAROLA

Había unha vez unha caracola que vivía no fondo do mar. Chamábase Carola e 
tiña 7 anos, e ese ano ía á clase das caracolas de 2º. Carola ía moi contenta ao colexio, 
pero era moi tímida e nunca protestaba por nada que lle fixeran, aínda que fora inxusto. 
Por exemplo, se na clase alguén facía algo malo e lle botaban a culpa, Carola non dicía 
nada e metíase  na súa cuncha e claro, moitas  veces castigábana sen ter a culpa.  Se 
repartían  cousas  e  se  esquecían  dela,  Carola  tampouco  dicía  nada.  Poñíase  triste  e 
escondíase na súa cuncha. Cando algunha caracola da clase se metía con ela, Carola 
escondíase na súa cuncha e logo contáballo á súa nai.

A súa nai sempre lle dicía o mesmo:
- Carola,  non podes seguir  así,  tes que facer  algo cando se  meten contigo ou 

cando che botan a culpa de algo que non fixeches. Tes que defenderte.
Carola contestáballe :
- “Facer algo”…, é moi fácil dicilo, pero non se me ocorre outra cousa mellor que 

esconderme na miña cuncha.
Entón a mamá de Carola ensinoulle algúns trucos para actuar. Case sempre os 

ensaiaba na casa e despois poñíaos en práctica.
Primeiro, a mamá ensinoulle a defender a súa quenda. Ao día seguinte tocáballe a 

ela repartir o material. Outra caracola levantouse para repartilo, entón Carola utilizou o 
truco que lle ensinara mamá:

- Profe, hoxe tócame a min repartir o material, mire a lista.
- É verdade, Carola, tés razón, ¡veña! Reparte o material – dixo a profesora, e é 

que á profe esquecíanlle as cousas.
Así que Carola sentíuse moi ben por ter defendido a súa quenda e viu que non 

pasaba nada. Ben, si, que sentiu un pouco de vergoña cando o dicía. Cando chegou á 
casa contoullo á súa nai e as dúas se puxeron moi contentas, porque era a primeira vez 
que Carola non se escondía na súa caracola.

Outro día ensinoulle outro truco: a dicir se algo lle gustaba ou non, e púxoo en 
práctica  moi  pronto.  Unha  caracola  no  recreo  comezou  a  meterse  co  seu  peiteado. 
Carola acordouse do truco e díxolle á caracola:

- Non me gusta que te metas comigo, así que, por favor, non o volvas a facer.
A outra caracola quedou sorprendida porque Carola non se escondera na cuncha e 

deixouna.
Así, pouco a pouco, a caracola Carola foise sentindo mellor. Algunhas veces non 

sabía como actuar e pasábao moi mal e volvía a esconderse na caracola, porque seguía 
sendo tímida, pero seguíu practicando os trucos que lle ensinaba a mamá.

Desa maneira, Carola defendíase un pouco mellor. Se as caracolas decidían xogar 
a botarse auga da fonte, Carola dicíalles:

- Non me gusta ese xogo, ademais a profe non quere que xoguemos a iso – e non 
pasaba nada, unhas caracolas íanse a xogar e outras quedaban con ela. Se á profesora lle 
esquecía repartirlle material e a saltaba, dicíallo:

- Profe, saltoume e non me diu o material.
E a profesora contestaba:
- É certo, Carola, sempre me esquecen as cousas.



Carola estaba cada vez máis contenta con ela mesma. Tamén o estaban seus pais 
que vían que Carola era capaz de defenderse por si  soa.  E así  foi  como a caracola 
deixou de ser tan tímida e comezou a sentirse moi ben con ela mesma. Se ti es como 
Carola, proba os seus trucos e sentiraste mellor.

E colorín colorado, este conto está rematado.

Truco que ensina:
- Defender o que é teu axeitadamente e dicir se algo che gusta ou non.

Actividades:
- Facer un debuxo do conto. Colorar o debuxo da caracola Carola.
- Facer unha dramatización do conto.
- Comprensión e diálogo : Inventar preguntas sobre o conto e facelas aos demais.
- Ampliar o conto, inventando como se comportaba Carola noutras situacións : 

xogando na rúa, comprando na tenda,...

Estratexias para mellorar a conducta:
- Realizar pequenas dramatizacións ou xogos de rol para entrenar os “trucos”, por 

parellas representar en distintas situacións, de cara aos demais, como terían que actuar. 
Podería ser no bloque de linguaxe oral, nas áreas de lingua


