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      VISITA DE LEDICIA COSTAS 
 

             
 
 

O luns 16 de abril, veu a visitarnos a Alxén LEDICIA COSTAS, unha das 

escritoras sobre a que traballamos este curso no cole.  

 
Éla é a autora de libros como “A SEÑORITA BUBBLE”, “ESCARLATINA E A 

COCIÑEIRA DEFUNTA” ou “JULES VERNE E A VIDA SECRETA DAS MULLERES 

PLANTA”, libros que estivemos lendo os últimos meses os nenos de 4º, 5º e 6º. 

 
Os nen@s de 6º, recibírona cunha presentación para darlle a benvida, e 

ademáis preparamos un montón de preguntas interesantes para facerlle, ás que ela 

nos respostou. 

 

             
 
 Contounos cousas da súa vida, como por exemplo, que ademais de escritora 

fora avogada, ainda que non lle gustara nada, porque era moi aburrido, e que a súa  
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         verdadeira vocación sempre fora a de escribir historias. 

 

                          
 
 Cando era pequena, sempre ía co seu avó de visita o cemiterio, a limpar e levar 

flores, e que como se aburría un pouco, porque non tiña con quen falar, pasaba o 

tempo mirando as lápidas das tumbas. 

 

A metade das cousas que escribía nos libros, eran cousas que lle pasaran a ela, 

e que dende pequena, lle gustaba moito as historias de pantasmas, os cemiterios,e 

todo o que tivera que ver coas cousas de misterio… 

 

Incluso algunha das historias e dos personaxes dos seus libros, estaban 

inspirados en cousas que lle pasaran a ela de pequena, como por exemplo, a dunha 

bibliotecaria que coñeceu cando ía a escola, que era un pouco mala… 

   

 Un día Ledicia se esquecera de entregar un libro, e a bibliotecaria, botoulle 

unha bronca taaaaaan grande diante dos demais nenos, que ata o día de hoxe non 

lle volveu a deixar coller outro libro. 

         

         Cos anos, esta bibliotecaria serviulle de “modelo” para crear un personaxe 

nunha das historias que escribiu nun dos seus libros, e foi coma unha “vinganza” 

para  ela…    
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Pasámolo moi ben e rimos moito escoitando as historias do seu avó, un home 

que cando ía no seu coche, aceleraba ao pasar polos charcos para molar as veciñas, 

que cando vía caer un balón no seu xardín, (dos nenos que xogaban ao fútbol no 

campo ao lado da súa casa), facía prácticas de tiro coa escopeta ou sacaba a navalla 

que levaba no peto para pinchalo… ou a historia daquel día, cando ao chegar a casa 

atopáronse co muro do veciño tirado, e cando lle preguntaron se vira algo, 

contestáralle que olvidara pisar o freo! 

 

Ademáis de ler e traballar os contos que lemos no cole, nos obradoiros 

fixémos moitas cousas para ese día: 

Os de cuarto, debuxamos e pintamos a Señorita Bubble, aínda que lle puxemos 

unhas cores diferentes para que fora máis especial… 
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Fixemos os nosos propios “sorrisos envasados ao baleiro”, ou as “bágoas marca 

Bubble”… 

                                       
 

Os nosos compañeir@s de 5º e 6º, tamén fixeron nos seus obradoiros moitas 

cousas relacionadas cos libros, como a ola coa sopa de Escarlatina, a cociñeira 

defunta, unha araña, ou un gato, ou un avión … 

    

Un mural da “muller planta”, e de Ledicia Costas… 

                   

Ou un mural onde aparecen toooodos os protagonistas dos libros que lemos… 

 


