
NOME E APELIDOS:___________________________________CURSO:___________ 

 
 

 

Hoxe gustaríanos que nos dixésedes cal das nosas mulleres destacadas foi a que fixo as 

seguintes fazañas. Tedes ata o VENRES 13 DE MARZO para resolvelo. 

 

 Naceu en Cangas no ano 1982. Gañou 15 medallas no Campionato Mundial de 

Piragüismo entre os anos 2001-2019. Entre os anos 2001-2013 gañou dezasete 

medallas no Campionato Europeo. Compite en piragüismo na modalidade de augas 

tranquilas. Sabes de quen che falo?______________________________ 

 

No 2012, con 16 anos, foi campioa do mundo júnior cun salto de 14,17 m no campionato 

do mundo de atletismo Xunior de Barcelona. En 2019, no campionato de Europa en 

pista cuberta, cun salto de 14,73 m fixo historia no deporte español, alzándose coa 

medalla de Ouro. Batendo ademais o récord de España de triplo salto. Saberíasme 

dicir de quen che estou a falar?________________________________ 

 

Naceu en Arteixo en 1985. É militar en infantería, compite en saltos de equitación 

e estuda enfermería na Universidade da Coruña. Como boxeadora chamábanlle a 

“potrilla de Arteixo”. No total da súa carreira profesional como boxeadora disputou 

9 combates e gañounos todos. Abandonou o boxeo no ano 2017 por mor dun conflito 

económico.  Seguro que xa sabes quen é!____________________________ 

    

 Naceu en Santiago de Compostela no ano 1987. Foi a capitá da selección española 

de fútbol na súa primeira aparición na Copa do Mundo de Fútbol feminino en 2015 

e representou a selección de Galicia. Dende febreiro de 2015 é embaixadora da 

UEFA para o desenvolvemento do fútbol feminino. No 2018 fichou polo Beijing Bg 

Phoenix da liga chinesa de fútbol feminino. Sabes quen é?________________________                                                            

 

Nada en Cambre en 1984, é fisioterapeuta e xogadora de rugby galega. Dianteira 

pertencente ao CRAT da Coruña e internacional coa selección feminina de España 

de Rugby a 15 e Rugby a 7, foi campioa de Europa en 2010 en Estrasburgo, e 

participou nos Xogos Olímpicos do Río de Xaneiro do ano 2016, cando se retirou.  

Sabes de quen che falo?________________________________             

                                                                         


