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De compras sen pagar un euro! 
  

Aínda que non o saibas, todas as persoas que naceron antes de 2001 (algún 

irmán maior, os teus pais, os teus tíos, os teus profesores…) compraron cousas 

sen dar un euro a cambio. Como o fixeron? É fácil: usaron a peseta, a moeda 

que se utilizaba en España antes do euro. 

Que países do mundo usan o euro? Se un euro vale 166 pesetas, cantas 

pesetas custaría agora un paquete de cromos? 

Un idioma orixinal 
  

Nalgunhas provincias do norte de España fálase unha lingua que non provén 

do latín. É o éuscaro, un idioma que logrou conservarse ata hoxe en zonas do 

País Vasco e Navarra. O que quizais non saibas é que en galego tamén se usan 

palabras que teñen a súa orixe no éuscaro, por exemplo, o termo “esquerda”. 

Que idiomas se falan en España? Son todos oficiais na Unión Europea? 

“A Pepa” 
  

A Constitución de 1978 non foi a primeira do noso país. Antes houbo outras 

épocas nas que se redactaron constitucións máis ou menos democráticas. 

A máis importante foi a primeira, promulgada en Cádiz o 19 de marzo de 

1812, o día de san Xosé… Por iso esa constitución se chamou “a Pepa”. 

A Constitución de 1812 fala dos “españois de ambos os hemisferios”. Houbo 

algunha vez territorios españois no hemisferio sur? Cando? 

Á rica paella! 
  

España ten moitas comidas típicas, pero unha das máis internacionais é a 

paella... Por iso, un dos récords Guinness que ten o noso país é o da maior 

paella do mundo... Que boa! 

Que costumes hai en Galicia? Que compartimos co resto dos españois? 



Separade as rodas! 
  

A eliminación das fronteiras na UE trouxo grandes avances para os viaxeiros, 

e os países intentaron eliminar outras barreiras. Por exemplo, ata 2013 o tren-

hotel Francisco de Goya que viaxaba de Madrid a París facía unha longa 

parada no País Vasco para separar ou acercar as súas rodas, xa que as vías en 

España son máis anchas ca en Europa. E este tren era o único que podía usar 

as dúas vías! 

Hoxe en día xa se constrúen os trens de alta velocidade para un ancho de vía 

internacional. 

Por que facilita as viaxes a eliminación de fronteiras? 

Que difícil foi empezar! 
  

Para crear a CEE, os países fundadores reuníronse en Roma en 1957. Porén, a 

reunión foi moi accidentada: polo camiño perdeuse un vagón de tren con 

papeis importantes. Tras recuperalos houbo que pasar a limpo o texto do 

tratado e, para organizarse, os líderes políticos estenderon as copias polo chan 

dunha sala. Ao día seguinte descubriron que, pola noite, o servizo de limpeza 

o tirara todo... Menos mal que había copias gardadas! 

Microestados en Europa 
  

En Europa existen estados moi pequenos chamados microestados. De feito o 

país máis pequeno do mundo está no noso continente: o Vaticano. É tan 

pequeno que non mide nin medio quilómetro cadrado e non ten nin mil 

habitantes... Ademais, está rodeado pola cidade de Roma! 

O idioma do Vaticano tamén é sorprendente: é o latín, o mesmo que falaban 

os romanos! 

Hai algún microestado na UE? 

Coma un enxame 
  

Ortega y Gasset foi un dos pensadores españois máis importantes do século 

pasado. Para el, a identidade europea era algo evidente e explicouno así: 

“Europa é, en efecto, enxame: moitas abellas e un só voo”. 

 

Que quere dicir esta frase de Ortega? Como funciona un enxame? 


