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1. Presentación e obxetivos
A iniciativa ‘Árbores que dan vida’, na que está englobado o conto ‘Aventuras do bos-
que de Maruxa, Xaquín e Fuco’ é unha campaña de sensibilización desenvolvida pola 
Federación Empresarial de Aserraderos y Rematantes de Maderas de Galicia – Fear-
maga. Conta co apoio da Axencia Galega da Industria Forestal, adscrita á Consellería 
de Economía, Emprego e Industria.

Os obxectivos desta iniciativa son:

• Achegar a realidade do monte e a industria forestal galega ás novas xeracións.

• Transmitir os valores medioambientais da madeira e dos bosques. 

• Trasladar a importancia de plantar máis árbores para que os montes continúen 
medrando e poidamos gozar dos produtos que nos ofrecen.

• Promover o consumo de produtos madeira, transmitindo as vantaxes da madeira 
como materia prima sostible, reciclable e que loita contra o cambio climático.

• Mostrar a relevancia da madeira na elaboración de produtos e na construcción. A 
nova versión do conto demostra que a casa que ten máis resistencia ao lobo é a de 
madeira.

• Explicar que os bosques frean o cambio climático porque capturan CO2 e reducen 
a contaminación. Promoven a biodiversidade de animais e árbores, e proporcionan 
alimentos. 

• Sensibilizar sobre a preservación dos valores naturais, sociais e económicos do 
monte.

• Trasladar unha mostra da diversidade de especies presentes no monte galego.

• Mellorar a capacidade de atención dos escolares mediante sesións de contacontos 
interactivos e con acompañamento musical relacionados co monte e englobados no 
marco do conto dos tres porquiños.

2. Materiais
Entre os materiais que se inclúen nesta inciativa atópanse:

• A nova versión do conto dos tres porquiños, ‘Aventuras no bosque de Maruxa, Xa-
quín e Fuco’, dispoñibles nas súas versións en galego, castelán e inglés.

• Póster informativo da iniciativa e de resume das principais mensaxes que transmite 
o conto, da man dos tres protagonistas.

• Material de agasaio para os escolares participantes.

• Guía do profesorado, para contribuir a un mellor aproveitamento dos beneficios de 
participación da iniciativa.
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3. A nova versión do conto dos tres
porquiños e os seus personaxes

A reinterpretación da historia dos tres porquiños mediante criterios sostibles levada a 
cabo por Fearmaga busca plantexar unha reflexión sobre os parámetros ambientais 
actuais, centrándose nos bosques e no seu papel como subministradores de alimentos 
e materias primas, para que os escolares adquiran un uso racional da contorna natural.

As ‘Aventuras no Bosque de Maruxa, Xaquín e Fuco’ é un conto ilustrado por Blanca 
Millán, quen deseñou e deu vida aos personaxes. A historia está protagonizada por tres 
irmáns porquiños:

Xaquín
É o porquiño de espírito libre. Gústalle convivir en 
harmonía coa natureza e participar en festivais ao aire 
libre. Foi o primeiro en realizar a súa casa, con ramas e 
follas do bosque. 

Maruxa
É a porquiña empoderada e decidida que, aplicando a filo-

sofía We can do it, decidiu construír a súa casa de madeira 
de diferentes árbores. Unha decisión acertada porque foi a 

que conseguiu resistir a todas as artimañas do lobo. 

Fuco
O porquiño elegante, sempre coa súa paxariña 
de madeira. Decidiu facer a súa casa con papel 
que fixo a partir das árbores do bosque.

4. Actividades complementarias
Propoñémosche que poñas en práctica na túa aula as seguintes actividades complementa-
rias logo da lectura da nova historia dos tres porquiños, para afondar nos valores que trans-
mite o conto e avaliar o nivel de comprensión dos escolares.

Actividade 1. No conto aparecen debuxadas 
diferentes especies de árbores. Lee en voz alta 
os seus nomes e ensina as imaxes aos esco-
lares, para formularlles as seguintes preguntas:

 — Coñecedes algunha das árbores que 
aparecen no conto? 

 — Sabedes o nome de algunha outra 
especie de árbore?

Actividade 2. Os montes proporciónannos 
moitos produtos necesarios para vivir. As 
árbores producen froitos que consumimos 
e empregamos para comer, facer medicinas 
e outras moitas cousas. Formula aos teus 
alumnos/as a seguinte pregunta:

 — Sabes de qué árbore proveñen os 
seguintes froitos?

Actividade 4. Un dos produtos máis impor-
tantes que nos ofrecen os montes é a madei-
ra, que se emprega para fabricar moitas das 
cousas que nos rodean.

 — Poderías nomear 5 cousas feitas con 
madeira? Exemplo: A cadeira na que te 
sentas na escola.

Actividade 5. Para avivar a curiosidade dos 
máis pequenos propoñemos un xogo basea-
do na orixe dos produtos que nos rodean.

 — Cales destas cousas fanse con produtos 
que podemos atopar no monte?

Mesa de madeira . Caderno . Marmelada 
de froitas do bosque . Balón de plástico . 
Guitarra . Casa de ladrillo . Corcho dunha 

botella . Vaso de cristal . Lapis

Actividade 6. Xogo para realizar na aula e tra-
ballar a orientación espacial, o sentido rítmico 
e a axilidade corporal. 

Desenvolvemento do xogo:
1. Colócanse 3 aros (imitando as casas dos 

porquiños) formando un triángulo grande 
e no interior de cada aro colócase un es-
colar, que fai de porquiño, e queda outro 
no centro do triángulo, facendo de lobo. 

2. Soa a música e os porquiños deben sair 
da casa e pasear polo centro.

3. En canto a música se para, deben correr 
para conseguir regresar á súa casa (aro). 
O lobo ten que tentar roubarlle o sitio aos 
porquiños. O porquiño que quede sen 
casa, perde e pasa a ser o lobo.

Actividade 7. Propón aos teus alumnos que 
debuxen cómo sería a súa casa ideal, pre-
guntándolles de qué material estaría feita e 
onde estaría localizada, con quen lles gusta-
ría compartila... etc.

Castaña

Mazá

Landra Noz
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Actividade 3. Batería de preguntas sobre 
as experiencias vitais dos máis pequenos 
nos bosques e o seu coñecemento das acti-
vidades que se desenvolven nel.

 — Hai algún bosque preto da túa casa, 
escola, etc? Sabes o seu nome?

 — Que é o que máis che gusta do bos-
que? Realizas algunha actividade nel?
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A tua opinión conta!
Axúdanos a continuar mellorando esta iniciativa mediante o cues-
tionario de valoración online dispoñible para os educadores par-
ticipantes na campaña. Accede ao cuestionario na páxina web de 
Fearmaga http://maderasdegalicia.com/sector-forestal/progra-
ma-arbores-que-dan-vida/ ou escaneando este código QR co teu 
dispositivo móbil.

Agardamos os teus comentarios e valoracións para coñecer a túa 
visión da inciativa. Moitas grazas!

Guía do profesorado6

Guía do profesorado para participantes 
nas sesións de contacontos ‘Aventuras no 
bosque de Maruxa, Xaquín e Fuco’.

Textos e maquetación: 
Federación Empresarial de Aserraderos 
y Rematantes de Maderas de Galicia 
(Fearmaga)
Centro de Negocios Costa Vella 
Rúa de Amio 114, 
Parque empresarial Costa Vella, 
15707 Santiago de Compostela
(A Coruña)

Deseño personaxes e ilustracións do 
conto: Blanca Millán.

Imaxes: portada e páxinas 5 e 6, ilustra-
cións de Freepik.

Para solicitar unha sesión de conta contos 
ou poñerse en contacto cos organizadores 
da iniciativa, pode enviar un email á se-
guinte dirección de correo electrónico:

Máis información:

Contacto

informacion@maderasdegalicia.com

www.maderasdegalicia.com




