
A HISTORIA DE FANTIÑO

Había unha vez un elefante pequeño que tiña 6 anos e ese ano ía á clase dos 
elefantes de 1º Curso. Chamábase Fantiño.

Fantiño  ía  moi  contento  ao  colexio  porque  o  pasaba  moi  ben  cos  seus 
compañeiros da clase. Sen embargo, a Fantiño non lle gustaba nada ter que facer fichas 
e traballos do cole. Na clase non escoitaba á profe elefanta; sempre estaba pensando 
noutras cousas. Unhas veces pensaba en xogar co seu irmán pequeno pola tarde, outras 
imaxinaba que era un “superelefante” que voaba, e cousas así; outras veces distraíase 
pensando que estaria facendo a súa mamá para comer. Fantiño sempre estaba pensando 
noutra cousa cando a profe explicaba. Por iso, cando lle preguntaba, Fantiño non sabía 
que responder e a profe, que era moi boa, dicíalle:

- Fantiño, sempre estás nas nubes.
Non  é  que  Fantiño  puidera  voar  de  verdade,  é  un  xeito  de  dicir  que  estaba 

pensando noutra cousa.
Outras veces Fantiño volvia estar nas nubes, cando a profe explicaba como tiñan 

que facer a ficha e cando chegaba o momento, non sabía como facela.
Alguns  dias  Fantiño  esforzábase  en  escoitar,  pero  cando se  poñía  a  traballar, 

volvía a distraerse e a pensar noutras cousas e esquecíase da súa tarefa.
Pouco  a  pouco,  Fantiño  foise  sentindo  máis  triste,  porque  vía  que  non  se 

comportaba coma os outros elefantiños da clase. Ademais, moitas veces non podia irse a 
xogar cos seus amigos porque tiña que rematar  o traballo. Cando peor se sentía era 
cando os outros elefantiños lle dicían á profesora:

- ¡Fantiño está nas nubes!
A profesora enfadábase cos outros elefantiños porque non lle gustaba que foran 

acusicas.
Un día, cando máis triste estaba Fantiño, atopouse co elefante máis grande e máis 

vello da manda, que tiña case 80 anos e era un elefante moi sabio. O elefante achegouse 
a Fantiño e preguntoulle que lle pasaba. Ao comezo Fantiño non era capaz de contarllo, 
pero logo explicoulle que no colexio sempre estaba nas nubes. O elefante sabio díxolle:

-  Fantiño,  os  elefantes  somos  os  animais  con máis  memoria  de  toda  a  selva, 
amosareiche  o noso  truco.  Cando esteas  no  colexio mira  e  escoita  o  que  explica  a 
profesora, para iso míraa só a ela e escoita o que di, intentando repetir no teu adentro o 
que ela vai dicindo.

Fantiño escoitou e preguntoulle ao elefante sabio:
- ¿E que farei cando non saiba facer a ficha e me quede o último sen poder xogar 

cos outros elefantiños?
O elefante sabio mirouno con cariño e díxolle:
- Cando remate a profesora de explicar a ficha, pecha os ollos e intenta imaxinar o 

que vas facer, e repíteo en voz moi baixiña, unha e outra vez mentres vas facendo a 
ficha.

Fantiño díxolle:
- ...Entón, se a profe nos di que temos que colorear un cadrado, recortalo e pegalo 

noutra folla, primeiro imaxino que o coloreo, que o recorto e logo que pego un cadrado 



e despois comezo a dicirme : “colorar, recortar, pegar; colorar, recortar, pegar...”, ¿así 
ata que remate?

O elefante sábio respondeulle:
- Así é Fantiño, así é como debes facelo.
- Moitas grazas, elefante sabio – dixo Fantiño.
E despedíronse chocando as trompas.
Fantiño comezou a poñer en prática o truco que lle ensinara o elefante sabio. Ao 

comezo non lle saía moi ben, pero pouco a pouco foille servindo. Púxose moi contento 
de ver que remataba a ficha coma os demais e podía xogar cos seus amigos.  A profe 
elefanta púxose tan contenta que un día ata lle diu un bico polo ben que traballaba. A 
súa nai tamén lle daba bicos e apertas. Desde entón, Fantiño tiña un truco para non 
distraerse na clase e chegou a ser de maior, un elefante importante na selva.

E colorín colorado, este conto está rematado.

Truco que ensina:
- Para atender na clase, hai que mirar só á profesora, escoitala intentando repetir 

no noso interior o que ela está dicindo.
- Para lembrar o que nos explicou, pechamos os ollos e imaxinamos o que nos 

dixo e repetímolo interiormente coma unha cantarela.

Actividades:
- Facer un debuxo sobre o conto e ensinarllo aos demais.
- Ler o conto de forma dialogada: subliñar o que di cada personaxe e lelo en voz 

alta os nenos elixidos. Facer a dramatización.
- Comprensión: ¿Personaxes? Fantiño, características (anos, clase, gustos, que lle 

pasaba…), ¿Qué significa “estar nas nubes”? , inventar unha pregunta sobre o conto e 
facerlla aos demais, ¿cústanos traballo prestar atención na clase? ¿en que momentos? 
¿Por qué? ¿Qué truco utilizamos para estar atentos? ¿en que momentos nos é máis fácil 
estar atentos?; Fora do colexio, ¿en que situacións ás veces tamén acostumamos a “estar 
nas nubes”?

- Inventar unha parte do conto, p.ex. : Como chegou a ser un elefante importante 
da selva. ¿Tivo algo que ver o truco aprendido para estar atento?

Estratexias para mellorar a conducta:
- Insistir no “truco” e utilizar o debuxo coloreado de Fantiño como referencia.
-  Ensinar  algunhas regras mnemotécnicas  sinxelas:  imaxinar  o que temos que 

memorizar, utilizar as iniciais das palabras, ...
- Alumno “gravadora”: Cada día un alumno estará atento ás instruccións da tarefa 

e se alguén non se acorda do que ten que facer, o alumno “gravadora” recordarao en voz 
alta.


