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unha das cancións da serie 
‘Patito feo’, preferida polas 
rapazas da clase.
Despois do baile chega o 
momento máis importante: 
é a hora de dar forma ás de-
cenas de persoaxes que saen 
da imaxinación dos propios 
rapaces, pois son eles os en-
cargados de propoñer ou in-
ventar ós protagonistas das 
súas obras. Así, en grupos de 
catro compoñentes, os peque-
nos deben crear unha obra 
que máis tarde interpretarán 
ante os seus compañeiros.
Durante estes momentos os 
cativos poden realizar algun-
has das actividades coas que 
máis gozan pois, tras inter-
pretar -o favorito da maioría-, 
o teatro dálles a oportunidade 
de maquillarse, inventar e, 
sobre todo, crear os seus pro-
pios personaxes, vestidos e 
escenarios. 
Tras 20 minutos e algunhas 
preguntas como “Estoy gua-
pa con esta capa?”, os cativos 
están preparados para saír a 
escena coas súas saias, pa-
ñoletas, diademas ou velos,  
e lograr que os seus compa-
ñeiros se divirtan vivindo as 
aventuras polas que os prota-
gonistas das súas obras pa-
san nos mundos de fantasía 
creados polos pequenos.

Paula Barros
Durante as sesións de teatro, 
os rapaces teñen a oportuni-
dade de crear os seus propios 
mundos, personaxes e aven-
turas. Sen embargo, unha 
das historias que máis lles 
gusta interpretar durante as 
clases é a de ‘Patito feo’, a po-
pular serie protagonizada por 

unha cativa pouco agraciada 
á que todas as compañeiras e 
compañeiros de clase despre-
zan. Patito’, como é coñecida 
a cativa, acaba namorándo-
se de Matías, pero ten que 
enfrontarse ás ‘Divinas’, as 
rapazas máis populares da 
escola, que tamén puxeron 
os seus ollos no rapaz.

‘Patito feo’,  a serie que 
todas queren interpretar

hanna montana•≈  A rapaza das 
dúas vidas (estudante e cantante 
de moda) é unha das personaxes 
que as rapazas participantes 
nas clases de teatro quererían 
interpretar nalgunha ocasión.

high school musical•≈  O que máis 
lles gusta ós nenos é que poden 
combinar interpretación con 
baile e música. Por iso,  algúns 
preferirían poñer en escena o 
filme ‘High School Musical’.

disney•≈  Os clásicos como ‘Alicia 
no país de las marabillas’ ou ‘A 
Sereíña’ tamén se sitúan entre 
as preferencias dos cativos á 
hora de escoller unha historia na 
que actuar.

animais•≈  Entre os favoritos dos 
nenos tamén están os animais.  
‘Hello Kity’ ou ‘Pet Shops’ son 
outros dos personaxes ós que 
lles gustaría interpretar.


