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A autora
Se queredes contactar ou saber máis sobre esta novela, visitade 
o seu blog: www.oagasallodeanya.blogspot.com

Sabela Núñez Singala

Naceu en Lugo. A maior parte da súa 
vida transcorre entre A Terra Chá, onde 
vive na pequena localidade de Muimen-
ta, e mais A Mariña, a onde acode a dia-
rio para aprender Matemáticas e moitas 
outras cousas máis co alumnado do ins-
tituto da Pontenova. Ademáis de con-
tar números, gústalle contar historias e 
aprender viaxando. Unha das súas últi-
mas viaxes formou parte dun proxecto 

titulado “Mochilinhas de Cores”, unha 
iniciativa solidaria de axuda mutua en-
tre a infancia galega e a de Ucraína.

O agasallo de Anya pódese dicir que 
é un libro que nace desa viaxe solidaria. 
Con el estréase como escritora e tamén 
con el desexa facervos gozar igual que 
ela o fixo poñendo na voz de Anya e 
Xiana as súas experiencias e aprendi-
zaxes.
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www.tebeosfera.com/autores/
tomas_teijo_xose.html

Xosé Tomás
o ilustrador
Desenvolveu a a súa actividade maiori-
tariamente no eido da ilustración e do 
humor gráfico. O seu debut monográfi-
co en BD chegou coa obra Tolos, para a 
Universidade da Coruña. Colaborou no 
suplemento Xatentendo.com de La Voz 
de Galicia e traballa como debuxante nas 
edicións da Coruña e de Carballo deste 
xornal. Tamén fixo ilustracións e cómics 
para a revista Plis-Plas (Radio Galega / 
Xunta de Galicia). Participou habitual-
mente na primeira etapa de Golfiño, rea-
lizando pasatempos e a serie Luzbell. 
Conduciu diferentes obradoiros sobre BD 
e expuxo obra en mostras do Museo do 
Humor de Fene.



Argumento
e temas

Esta é unha novela que nos achega a realidade de dúas 
nenas de once anos: Xiana, galega, e Anya, ucraína. 
Malia vivir a miles de quilómetros de distancia, as súas 
vidas non son moi diferentes, sobre todo se falamos de 
sentimentos, ilusións, ganas de ser felices e de gozar 
do mundo. Xiana ten un blog en Internet e Anya es-
cribe nun caderno un diario. E malia a non coñecerse, 
quizabes o azar lles teña preparado unha sorpresa...

A FAMILIA
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A SOLIDARIEDADE 
ENTRE AS PERSOAS 

E OS POBOS 
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Que che parece este? E a ilustración da 
cuberta? Que cres que son eses dous nenos 
que aparecen nela? 

Es quen de imaxinar, grazas ao título e  
a ilustración da cuberta, o argumento do 
libro? 

Coñecías o nome de Anya? Sabes a súa 
orixe? O seu significado? De que país é? 

2º

Actividades  
previas á lectura
O título dun libro debe ser suxestivo a 
atractivo para o lector. 

1º

3º
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Actividades 
posteriores  
á lectura

Busca información sobre 
Ucraína, o país de Anya. 
Sabes por que agora está de 
actualidade?
Coñeces a lingua que se fala no 
país? Escríbena coma nós? 

Anya vive con outros nenos e 
nenas nun fogar infantil lonxe 
das súas familias? Sabes por que?
Sabes por que se fala de aire 
contaminado na novela ou 
por que os rapaces ucraínos 
son enviados a occidente 
de vacacións? Que desastre 
aconteceu nese país en 1986? 

Xiana ten un blog e Anya un 
caderno onde escriben día a día 
sobre a súa vida e reflexionan 
sobre o que acontece ao seu 
arredor. Probemos como 
pequeno exercicio a levar nun 
caderno un diario nos próximos 
días e compartamos uns 
fragmentos coas compañeiras e 
compañeiros na clase. 

1º

2º

3º

4º

5º
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Xiana vaise a Irlanda quince 
días para aprender inglés e a 
mellorar co violín. Algún de vós 
toca un instrumento musical ou 
viaxou a aprender algún idioma 
a outro país?

Xiana vai pasar as vacacións á 
casa dos seus avós en Bugallo. 
Vós tamén o facedes? Escribide 
un breve texto onde indiquedes 
a aldea, o nome dos vosos avós 
e o que adoitedes a facer nela 
que non fagades na vila ou 
cidade onde vivides, etc...
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