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Que sabes
da túa cidade?

Que sabes
da túa cidade?

Santiago. Cidade medieval
OS NÚMEROS ROMANOS

INVESTIGAMOS 4ºB

Localización das imaxes

1.  Estatua de Rosalía de Castro 
na Alameda

2.  Estatua de San Francisco.
3.  Homenaxe aos Papas dentro 

da Catedral.
4.  Reloxo da Catedral.
5.  Rúa de Santiago.

1ª Se á dereita dunha cifra romana 
se escribe outra igual ou menor, o 
valor desta súmase á anterior.
Ex.: VI =6; XXI =21; LXVII =67

2ª A cifra "I" colocada antes da 
"V" ou a "X", réstalles unha 
unidade; a "X", precedendo á "L" 
ou á "C", réstalles dez unidades e 
a "C", precedendo á "D" ou a "M", 
réstalles cen unidades.
Ex.: IV =4; IX =9; XL =40; XC 
=90; CD =400; CM =900

3ª En ningún número se pode 
poñer unha mesma letra máis de 
tres veces seguidas.
Ex: XIII =13; XIV =14; XXXIII 
=33; XXXIV =34

4ª A "V", a "L" e a "D" non poden 
duplicarse porque hai outras letras 
"X", "C", "M" que representa o seu 
valor duplicado.
Ex: X (non VV) =10; C (non LL) 
=100; M (non DD) =1.000

5ª Se entre dúas cifras calquera 
existe outra menor, esta restará o 
seu valor á seguinte.
Ex.: XIX =19; LIV =54; CXXIX 
=129

En 4º estamos a estudar os 
números romanos. Dentro do 
proxecto interdisciplinar do 
centro recollimos distintas imaxes 
da cidade nas que aparecen estes. 
Os números romanos seguen 
unhas regras que de seguido che 
indicamos. A ver si es capaz de 
identificalos.
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PROXECTO INTERDISCIPLINAR

Mercado e praza de abastos: Función, deseño, uso actual, 
produtos de comercialización, prezos, o pequeno produtor 
fronte ás grandes supercies comerciais,… 

Historias e lendas: acerca da orixe da cidade, do apóstolo, 
personaxes … 

A alameda: orixe, especies arbóreas, deseño, uso, 
mantemento, historia, coidado e embelecemento,… 

A alameda: orixe, especies arbóreas, deseño, uso, 
mantemento, historia, coidado e embelecemento,… 

A alameda: orixe, especies arbóreas, deseño, uso, 
mantemento, historia, coidado e embelecemento,… 

A catedral: como se construíu, estilo, peculiaridades, o 
botafumeiro,… Prazas e fontes.

Santiago e a auga.  As fontes e os lavadoiros. As gárgolas. 

Santiago, cidade medieval: orixe da cidade, características 
dunha cidade na idade media, economía, organización, 
arquitectura, ocios…  A catedral: como se construíu, estilo, 
peculiaridades, o botafumeiro,… Prazas e fontes.
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