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MATEMÁTICAS. 
TABLAS DE MULTIPLICAR. https://www.tablasdemultiplicar.com/tabla-del-2.html 

 
1.- Realiza las siguientes sumas. 

 49,43 + 10,35    87,69 + 3,456                     0,34 + 5,7 + 7,929 

 

2.- Coloca los números y realiza estas restas. 

9,5 – 1,8     67,9 - 5,889                       34,1 – 4,045 

 

3.- Ricardo compra una sandía que pesa 4,75 kg y un melón que pesa 2,5 kg. 

El precio de la sandía es 1,64€ el kilo y el del melón, 1,20€ el kilo. 

¿Cuánto paga Ricardo al frutero? 

DATOS    OPERACIONES 

* 

* 

* 

* 

Solución: _____________________________________________________ 

 

INGLÉS. 

LINGUA GALEGA. 

DICIONARIO DA RAG. https://academia.gal/dicionario/rag 
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Le con atención. 

O que lle pasaba á profesora Xela era un misterio. 

- Agora xamais pon aquela saia branca de bolboretas azuis. 

- Este ano aínda nunca nos trouxo caramelos de mel. 

- Xa non xoga con nós no recreo! 

Todos, nenos e nenas, nos dabamos conta de que Xela cambiara moito. Tan rara se 

volvera que un día apareceu cun zapato marrón de tacón alto e unha zapatilla verde. 

- Seguro que por iso coxea –bisbou Filipe-. Así está fea! 

Un luns deulle por se pintar de violeta arredor dun ollo, como esquecera pintar o 

outro, quedáballe fatal! Semellaba unha morta vivinte, mesmo daba unha miga de 

arrepío! Incluso se lle puxera a voz rouca. 

Unha mañá, entrou na clase cunhas enormes lentes escuras, unha bufanda arredor do 

pescozo e unha luvas negras que agochaban as súas mans de princesa enferma. 
Fina Casalderrey. Xela volveuse vampira!!. Baía Edicións. 

1.- Quen é Xela? 

___________________________________________________________________ 

2.- Quen se dá conta de que cambiara moito? 

____________________________________________________________________ 

3.- Que notan raro nela ultimamente? 

___________________________________________________________________ 

4.- Engádelles o sufixo –eiro/-eira ás seguintes palabras do texto e forma palabras 

novas: 

mel:_____________________ 

zapato: __________________ 

ollo: _____________________ 

enferma: __________________ 

MÚSICA. 

 

CIENCIAS NATURAIS. 

SISTEMA LOCOMOTOR. https://www.youtube.com/watch?v=zBj34cis3SU 

LOS MÚSCULOS. https://www.youtube.com/watch?v=gmc6QIanvD0 

CURIOSIDADES DEL ESQUELETO. https://www.youtube.com/watch?v=Tvy1DK5JcE8 

ELCUERPO HUMANO. https://cienciasnaturales.didactalia.net/recurso/esqueleto-humano-de-

frente-primaria/b178291b-747b-41e2-a0ea-16ae0f47d21c 

EL CUERPO HUMANO. https://cienciasnaturales.didactalia.net/recurso/esqueleto-humano-de-

espaldas-primaria/8bcaf93a-1bcf-410d-b7bc-177081d9a5dd 

 

Medrar non é só facernos máis grandes. 

Ao medrar non só cambiamos de tamaño; se nos fixamos ben, a proporción entre a 

cabeza, o tronco e as extremidades tamén varía. Ademais, modifícanse a forma e o 

volumen dos músculos e co tempo gañamos peso. 

Pero medrar tamén significa desenvolvernos como persoas. Ao nacer non sabemos 

facer nada e dependemos constantemente dos adultos. Pouco a pouco, empezamos a 

falar, a entender cousas, a ler, a estudar e a relacionarnos cos outros. Isto débese a 
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que o noso cerebro se desenvolve e permítenos realizar tarefas cada vez máis 

complexas.  

O crecemento do corpo remata máis ou menos aos 20 anos, pero a capacidade de 

aprender mantense durante toda a vida. 

1.- Contesta 

* Como cambian os nosos músculos cando estamos medrando? 

_____________________________________ 

* Que significa medra, ademais de aumentar o noso peso e altura? 

_________________________________________ 

* Que órgano do noso corpo se desenvolve e nos permite facer tarefas mais 

complexas? _______________________ 

Biografías. Para ler e saber máis… 

Ramón y Cajal, Santiago. 

Santiago Ramón y Cajal (Petilla de Aragón, 1852 – Madrid, 1934) licenciouse e 

doutorouse en Medicina e máis tarde foi nomeado director de Museos Anatómicos da 

Universidade de Zaragoza. Tamén foi catedrático de Anatomía na Universidade de 

Valencia e de Histoloxía nas Universidades de Barcelona e Madrid.  

En 1922 comezou a traballar no acabado de crear o Instituto Cajal de Investigacións 

Biolóxicas. 

As súas investigacións dirixíronse cara ao campo dos tecidos nerviosos. Demostrou 

que cada neurona é unha célula independente en canto á súa estrutura e función, e que 

as células nerviosas non se relacionan entre si por continuidade senón por 

contigüidade. En 1906 foi galardoado co Premio Nobel de Fisioloxía e Medicina, que 

compartiu con Camilo Golgi. 

 


