
O COELLO BERMELLO

Había unha vez un Coello que tiña 7 anos e que estaba na clase de 2º. Chamábase 
Bermello.

O Coello Bermello era moi simpático e tiña moitos amigos na súa clase. Pero 
había unha cousa que non facía ben. Cando a profe coella explicaba como se facía unha 
ficha, o Coello Bermello nunca a escoitaba; comezaba a mirar para todos os sitios e 
poñíase a falar con outro coelliño que tiña ao lado. ¿E sabedes o que pasaba? Que nin 
Bermello nin o outro coelliño se enteraban de cómo se facía e logo tiñan que repetir a 
ficha para facela ben, mentres que os outros coellos xa podían poñerse a xogar. Iso 
tamén  lle  pasaba  cando  a  profe  contaba  un  conto.  Tampouco  escoitaba  aos  seus 
compañeiros.  Se algún coelliño fora de excursión cos seus pais e ao día seguinte o 
contaba na clase, Bermello poñíase a falar e non se enteraba e o coelliño que estaba 
falando enfadábase porque non lle prestaban atención e molestábano.

Os coelliños estaban fartos, porque barullaba tanto que non podían escoitar as 
explicacións da profe.

Un día, o Coello Bermello foi con seus pais a un parque zoológico: viu moitos, 
moitos animais e pasouno moi ben porque estiveron todo o día no parque seus pais e 
seus irmáns xuntos. Á volta, no coche, pensou Bermello:

- Mañá, no cole, voulle dicir á profe que me deixe contarlle aos outros coelliños 
todo o que vin no parque-. E así foi. Todos os coelliños se puxeron darredor e a profe 
díxolles:

- Onte Bermello estivo nun parque moi bonito e vaivos contar todo o que viu.
Empezou a falar, pero viu que os coelliños se poñían a falar entre eles. A el non 

lle gustou que non o miraran mentres falaba. Todos os coellos estaban falando e non lle 
facían nin caso. Bermello comezou a enfadarse e a dicir:

- ¡Eh! ¡Silencio! ¡Escoitádeme!
Pero nin caso. Case chorando díxolle á profesora:
- ¡Profe! Non me escoitan e non podo contar a miña visita ao zoo.
Entón unha coelliña levantou a man e dixo:
- Profe, non queremos escoitalo porque cando vostede explica, Bermello non a 

escoita e barulla. Cando nós queremos contar algo, tampouco nos escoita, así que agora 
nós non queremos escoitalo a el.

Bermello púxose moi triste porque se deu de conta de que a coelliña tiña razón: el 
nunca escoitaba e cando alguén estaba falando el púñase a charlar. Agora comprendía 
como se sentían os demais cando el charlaba.

Foise para a casa tan triste, que a súa mamá decatouse e díxolle:
- ¿Que che pasa, Bermello? Estás moi triste e choraches.
Bermello contoullo todo. A mamá díxolle que tiñan razón, que se nunca escoitaba 

aos demais, os demais agora non querían escoitalo a el.
Pero a súa mamá ensinoulle un truco:
- A partir de agora, cando alguén fale, valo mirar aos ollos e valo escoitar, e non 

vas charlar con ninguén. Se alguén che quere falar nese momento, sinálaslle que garde 
silencio (facer o sinal) e sigues escoitando. ¿Entendido?



Ao día seguinte, chegou á clase e púxose a escoitar á profe e aos outros coelliños. 
Os que estaban ao seu lado querían falar con el, pero el facíalles o sinal de silencio e 
seguía escoitando. Todos os días facía o truco que lle ensinara a súa mamá. Ao comezo 
costáballe moito traballo, pero pouco a pouco foino conseguindo. E así, enterábase das 
fichas e cando el contaba algo, os demais coelliños escoitábano con atención. Deste 
xeito volveu estar contento no colexio.

E colorín colorado, o conto do coello Bermello está rematado.

Truco que ensina:
- Cando alguén nos fala debemos escoitarlle, prestarlle atención mirándoo aos 

ollos, e asentir coa cabeza.
- Se  alguén  nos  molesta  nese  momento,  facémoslle  o  sinal  de  silencio  e 

seguimos escoitando

Actividades:
- Facer un debuxo sobre o conto.
- Facer unha dramatización do conto.
- Comprensión e diálogo : Inventar preguntas sobre o conto e facelas aos demais, 

¿como se sentían os demais  polo comportamento de Bermello? ¿sabía Bermello que se 
sentían así? ¿cando nos comportamos coma o coello Bermello? ¿Por qué? ¿Cómo nos 
sentimos cando non nos escoitan? ¿a xente acostuma a escoitar aos demais? ¿como o 
fan?

Estratexias para mellorar a conducta:
-  Insistir  no  “truco” nos  dias  seguintes  ao  conto,  e  na  súa  aplicación 

práctica...Pódese expoñer o debuxo coloreado de Bermello para telo de referencia...
- Reforzar con eloxios aos que escoitan atentamente, intentando ignorar aos que 

non o fagan...
- Realizar pequenas dramatizacións ou xogos de rol por parellas para entrenar o 

“truco”, poñendo en práctica todas as conductas. Logo intercambian os papeis...
-  Autoinstruccións:  Pequenas  ordes  que  o  neno repite  “por  dentro”  antes  dos 

momentos  críticos,  p.  ex.  antes  dunha  explicación  “Teño  que  escoitar  á  profesora 
atentamente”. 


