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Tarefas para a semana do 8  ao 19 de xuño - 4º Ed. Primaria (Ceip de Quiroga)

Con vistas a la recuperación paulatina de las actividades 
turísticas, el geoparque Montañas do Courel editó un mapa en 
el que se indica la situación de los principales recursos 
o puntos de interés de este territorio. 
El documento, elaborado a partir de la aplicación 
Google Maps, muestra la ubicación de 83 lugares 
repartidos en diez categorías diferentes. repartidos en diez categorías diferentes. 

Patrimonio geológico. En esta categoría 
guran el plegamiento de Campodola,
el Val das Mouras o el meandro del 
río Sil en A Cubela.

Patrimonio minero. Agrupa los enclaves
de minería romana de Montefurado o 
Margaride.Margaride.

Aldeas palezoicas. Ruta creada 
que discurre por varias localidades
Estas aldeas son las de 
Moreiras de Abaixo, 
Campodola, Froxán, 
Seceda, Céramo
 y A Seara. y A Seara.

Patrimonio natural. Cascadas 
como la de Vieiros y A Pedreira 
forman esta categoría junto con el 
bosque de la Devesa da Rogueira.

Patrimonio arqueológico. En el mapa guran 
los castros de Vilar, Seceda, Vilamor y A Torre, 
todos ellos vinculados con las explotaciones detodos ellos vinculados con las explotaciones de
 minería aurífera de la época romana.
   

 Patrimonio histórico. Comprende 
los castillos de Os Novais y Carbedo,       
      el puente de hierro de San Clodio    
      y las iglesias de Montefurado o

   Torbeo y San Clodio.
                 

                       Patrimonio etnográco.    
                        Se indica la situación de                                Se indica la situación de        
                    construcciones. Se trata de
                               la ferrería de Seoane, 
la                              caleiras de A Seara,  

                                 Cereixido o el  
                                 molino de aceite de
                                                       Bendilló 

                                           Miradores y museos 
                           En este apartado 

                         guran los miradores de
          Louxoá, Bustelo, A Pómez,  

                  A Conchada, Campodola   
  y Pena do Ladeiro.

                                  También incluye los       
                      museos geológico y etno-                          museos geológico y etno-    
                gráco de Quiroga, el museo    
                 de la minería romana de              
               Ribas de Sil, el centro de 
interpretación de las cuevas de   

           O Courel  y la estación cientíca 
de Seoane.  

LECTURA

1. En este texto aparecen muchos puntos de 
interés. Elige una de las opciones y mándala 
por las vías de comunicación que conoces:

a) Visita uno de los puntos de interés, sácate una foto 
y explica por qué es interesante (mínimo 3 líneas)

b) Busca información sobre uno de los puntos de interés 
y explica por qué es interesante (mínimo 10 líneas)

Texto adaptado: La Voz de Galicia

Un recorrido por el geoparque Montañas do Courel
Crean un mapa digital con los principales puntos de interés del territorio a fin de orientar a los futuros visitantes
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O
S R
O
M
A
N
O
S V
IÑ
ER
O
N
 PO
LO
 O
U
R
O

... pero quen habitaba a zona antes?

Texto adaptado: 
M
ontañas do C

ourel. U
nha xeoloxía m

oi hum
ana

        Entre os séculos II antes de C
risto e II despois de C

risto
      a cultura castrexa tivo unha im

portante presenza nas           
       terras do C

ourel com
o am

osan os castros que se conservan 
na zona: castro de Vilar, castro da Torre... M

oitos deses castros 
sitúanse cerca de explotacións m

ineiras de ouro, ferro... 
2. Si la ruta tiene una longitud de 15 km

 y una duración de 320 
m
inutos. ¿Q

ué operación tendríam
os que realizar para saber 

cuántos m
etros recorrem

os cada m
inuto? Rodea

SU
M
A
            RESTA

            D
IVISIÓ

N
                 M

U
LTIPLICA

CIÓ
N

3. Q
ue im

portante castro visitam
os este ano? Por que estaba 

situado nese lugar? En que concello estaba situado?

Tras conquistar o noroeste da Península Ibérica, estableceron un novo 
sistem

a organizativo cun fin m
oi claro: conseguir ouro para financiar o 

Im
perio Rom

ano entre os séculos I e II.

C
om
o am

osará o C
entro de Interpretación do O

uro que se está a cons-
truír en San C

lodio, os xacem
entos de ouro das M

ontañas do C
ourel 

podían ser prim
arios e secundarios.

O
s prim

arios atópanse no norte do xeoparque, explotados m
ediante 

m
inas. O

s secundarios atopám
olos na parte do Val do Sil e no curso 

m
edio e baixo do Lor, relacionados coa erosión dos xacem

entos 
         prim

arios que transporta os sedim
entos a través dos ríos.

         N
a antigua m

ina de M
argaride existen bos afloram

entos de sedi-     
         m

ento roxizo que agochaba o ouro, onde aínda conservam
os túneis   

         excavados polos rom
anos. N

as paredes deses túneis recoñécense   
         pequenos ocos á altura das nosas cabezas onde se instalaban
         pequenos ocos á altura das nosas cabezas onde se instalaban
         lám

padas de aceite fabricadas en barro, para poder ilum
inarse.

Esta ruta circular com
eza na aldea de M

argaride, 
ao lado das C

ovas do M
edo. 

Ascendem
os por un sendeiro ata chegar a aldea 

das C
ovas. D

esde alá, unha pista forestal levaranos 
cunha dura subida ata o cum

io no que atoparem
os 

os restos de C
astro D

ares e un m
irador cunha 

espectacular vista do río Sil e o val de Q
uiroga. 

espectacular vista do río Sil e o val de Q
uiroga. 

Posteriorm
ente percorrerem

os o C
am
iño Real, 

sinalizado com
a C
am
iño de Inverno a Santiago 

antes de volver a M
argaride.

Ruta do Ouro - Cam
iño Real

3

IM
O
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O
 Concello de Q

uiroga editou unha guía de rutas de senderism
o con 

interese histórico ou paisaxístico. Im
os percorrer a prim

eira delas!



6. Le o seguinte texto

Texto adaptado: La Voz de G
alicia

5. Repasa a páxina 95 do libro de Lingua. 

     Alum
nado con acceso ás tarefas interactivas: 

     T8.2. PRO
N
. PERSO

AIS: 1, 2

     Alum
nado sen acceso ás tarefas interactivas: 

     Sinala no seguinte texto os pronom
es persoais.

N
o concello de Q

uiroga 
celébranse tres festas históricas 
sobre castrexos e rom

anos: a 
Festa do O

uro (M
argaride), 

Q
ui-Rom

a (Q
uiroga) e Terra de 

Rom
anos (M

ontefurado).

4. Escribe que relación teñen M
argaride e 

4. Escribe que relación teñen M
argaride e 

M
ontefurado coa época dos rom

anos. Podes usar 
inform

ación doutras unidades didácticas.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

C
I
E
N
C
I
A
S
 S
O
C
I
A
I
S

LI
N
G
U
A

   O arqueólogo e director do m
useo arqueolóxico de 

Vilalba, Eduardo Ram
il desterrou onte durante a súa 

conferencia Castrexos. Quen eran? Com
o vivían? Com

o vestían? 
algúns  tópicos que rodean as festas tem

áticas castrexo-rom
anas. 

Por exem
plo, el deixou claro que os castrexos vestían con teas e 

non con peles e que nos castros había unha intensa 
actividade textil de liño, la e ortiga. «Eles usaban coiro de 
actividade textil de liño, la e ortiga. «Eles usaban coiro de 
anim
ais dom

ésticos com
a porcos, vacas, cabras ou ovellas», di 

Ram
il, deixando claro desta form

a que as caracterizacións a base 
de peles das festas deste tipo non se corresponden coa historia.

   Segundo explicou Ram
il, tam

én producían tintes e 
engadiu que nesta zona norte em

pezaron a usarse nesas épocas 
unha especie de pantalóns polo frío que facía ao 
traballar o cam

po.
traballar o cam

po.

   M
áis tarde em

pezaron a usar vestim
entas ao estilo rom

ano, con 
túnicas, pero m

áis cortas e con pantalóns por debaixo.

A vestimenta dos castrexos estivo marcada pola súa actividade textil
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Despois de ler os textos sobre a vestim
enta dos castrexos/as, 

quédanos claro que non eran hum
anos prehistóricos vestidos con 

peles cando chegaron os rom
anos á nosa zona.

Texto adaptado: La Voz de G
alicia

“É unha iniciativa para encher o baleiro que te atopas cando queres coñecer 
a realidade dos castros, a vida neles e a nosa historia. Cando desexas saber 
máis dos asentamentos castrexos ou daquela etapa non atopas publicacións 
de tipo divulgativo. É dicir, existe material científico, estudos arqueolóxicos 
e unha importante bibliografía a nivel histórico, pero botas de menos algo 
sinxelo e ameno. Con «Kallaikos» fixen o que non atopaba: unha obra didá-
cicta e amena sobre os castros.

Temos unha visión dos castros, da xente que os habitaba e da vida nos 
mesmos como se fora algo que pasou na prehistoria, cando estamos a falar 
de 2.000 anos. E chegounos unha imaxe que non garda relación coa realida-
de, como unha paisaxe en branco e negro, cando había unha situación dife-
rente: cores nos tecidos, unha xoiería e uns traballos de gran calidade e 
unha realidade moito máis complexa. Hai moita desinformación.

Pero entón, se os 

castrexos e castrexas

non vestían con peles. 

Com
o vestían?

 
Paco Boluda (Ourense, 1961) botou anos 
nas cam

pañas de escavacións nos castros 
para deixar constancia co seu traballo das 
pezas que se ían atopando.
Nunca atopou unha obra que achegase a 
realidade dos castros ao público e daquela 
realidade dos castros ao público e daquela 
púxose ao traballo com

a ilustrador. E así 
naceu o libro «Kallaikos».

7. Observa estas imaxes da vestimenta dos castrexos 
debuxadas por Paco Boluda e proba ti a imitar a vestimenta. 
Elixe unha opción e manda a resolución por foto:

a) Investiga como é a casa dun castro cando estaba habitado
e debuxa e colorea un/ha castrexo/a diante da súa casa.
b) Busca pola casa roupa con estampado con cores parecidas ás 
b) Busca pola casa roupa con estampado con cores parecidas ás 
usadas nos castros e intenta imitar a súa vestimenta. 
Tamén podes pintar roupa e facer os aparellos de defensa con 
cartón, etc... (sempre con axuda e supervisión da familia)
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8. Observa los datos de la ruta.
¿Cuál es la distancia en km

 que recorrerás si haces la ruta de ida y después 
vuelves al santuario de A Erm

ida? ¿Y en m
etros?

9. Sabiendo que 1 hora son 60 m
inutos. ¿Cuánto tiem

po trancurrirá en tu cam
ino

da ida y vuelta?

La Ruta da Encom
enda puede realizarse en sentido inverso al 

que nos sugiere el folleto de rutas de senderism
o.

   Ruta da Encom
enda

La ruta de la E
ncom

ienda discurre entre el castillo de 
Torrenovaes y la aldea de la E

rm
ida, los dos centros 

adm
inistrativos de un antigo territorio que fue goberna-

do durante siglos por los m
onjes y caballeros de la 

Orden de M
alta. 

A
 la llegada encontrarem

os la igresia de santa M
aría da 

E
rm
ida, del X

V
II. E
n su altar m

ayor fue encontrada una 
de las piezas de arte m

ás im
portantes de G

alicia, el 
Crism

ón de Quiroga. 

10. Repasa a descrición de lugares na páxina 58 do libro de Lingua e 
describe esta paisaxe da ruta da Encom

enda en galego (m
ínim
o 7 liñas) 

M
anda a túa descrición.

LE
N
G
U
A
 -  LE

C
T
U
R
A
 

A DESCRICIÓN 5
VA
M
O
S DE RUTA

! (2ªPA
RTE)



M
ATERIAL: folio en branco, lapis, com

pás, gom
a, regla e 

cores.

1. Coloca o folio en posición vertical. Dóblaa pola m
etade 

(facendo un eixo horizontal) e repasa a liña con lapis.

2. Fai un círculo do centro do folio de radio 9 cm
 e desde o 

2. Fai un círculo do centro do folio de radio 9 cm
 e desde o 

m
esm
o centro outro círculo de 7 cm

. Nos puntos onde se 
cruza o círculo m

áis pequeno coa liña horizontal escribe as 
letras A.

3. Im
os facer unha liña perpendicular que pase 

polo centro do círculo. Podes elixir a m
aneira 

que fixem
os no tem

a anterior. Neste caso eu 
aconséllovos isto:
Poñede o com

pás nun dos puntos A e a m
ina do 

Poñede o com
pás nun dos puntos A e a m

ina do 
com
pás m

áis aló do centro. Fai unha m
arquiña 

cerca de onde creades que pasará a perpendicu-
lar, arriba e abaixo. Repite o proceso desde o 
outro punto A. Desta m

aneira terás dùas cruces 
que se as unes pasarán polo centro. Desta m

anei-
ra tem

os o crism
ón dividido en 4 porcións.

Actividade 11

HISTORIA: O Crism
ón de Quiroga  é unha 

peza circular de m
árm
ore traballada cunha

 inscrición en latín e iniciais en grego. A
ta 

1887 estivo na igrexa de Santa M
aría da 

E
rm
ida aínda que non se sabe desde cando.  

DESCRICIÓN: É
 un disco de m

árm
ore gris 

veteado.A
 cara traballada ten do lado 

veteado.A
 cara traballada ten do lado 

exterior dúas circunferencias de boliñas en 
form

a de perlas entre as cales hai un texto en 
latín. N

a parte central do escudo están letras
 gregas (X

 e P) superpostas  (iniciais en grego 
de Cristo), precedidas da letra alfa e seguidas da
 om
ega.

A
 inscrición en letras no bordo  di o seguinte:
A
 inscrición en letras no bordo  di o seguinte:

A
V
R
V
M
 V
ILE
 TIB
I E
ST A

R
G
E
N
TI PON

D
E
R
A
 CE
D
A
N
T 

PLV
S E
ST QV

OD
 PR
OPR

IA
 FE
LICITA

TE
 N
ITE
S

O ouro é cousa ruín para ti non digam
os xa a prata é m

oito m
áis o que 

brillas pola túa propia felicidade

4. Im
os dividir cada cuarto en 

dúas partes.
     Para iso porem

os o com
pás

       no centro e trazarem
os     

       unha sem
icircunferencia 

         de 2cm
. de radio na parte 

          superior.
          Onde a curva se cruza 
          Onde a curva se cruza 
          con cada liña horizontal 
           e vertical m

arcarem
os  

          puntiños. Haberá 3 
        puntiños.

      5. Desde os puntiños que 
    m
arcam

os no prim
eiro

cuarto trazarem
os unhas 

cuarto trazarem
os unhas 

curvas dentro deste.
Onde se cruzan m

arcarem
os un 

punto que unirem
os co centro. 

6. Repetim
os o proceso no outro cuarto 

e prolongam
os as liñas ata que se crucen 

coa circunferencia de radio 7cm
.

7. Borra as liñas que sobran e aproveita 
a liña vertical e as diagonais que m

arca-
m
os para facer as letras (P e X).
Com
pleta os pequenos detalles que faltan

8. Colorea, pon nom
e á túa obra e asina!

9. M
ándam

e o resultado.
 

O Crism
ón de Quiroga

6
DEBUXA

M
O
S



12. Com
pleta os datos que faltan nas festas gastronóm

icas 
anteriores.

13. Repasa la página 94 del libro de Lengua “Los posesivos”
Alum

nado con acceso a las tareas interactivas: TEM
A 7.

2. Los posesivos: 9, 11 y 13
Alum

nado sin acceso a internet:
Escribe 5 oraciones en las que uses posesivos
Escribe 5 oraciones en las que uses posesivos

14. Im
axina que vas coller unha 

cereixa da árbore para com
ela. 

Usa o tem
a 1 do libro de Ciencias 

Naturais e describe que 
percorrido farán os nervios da 
vista, tacto e gusto desde que a 
ves ata que acabes de com

ela.

15. Hai un m
isterio que 

debes resolver. Entra en
https://view.genial.ly/5ed54443b-
bf8c40d7e863e8b/ga-
m
e-breakout-o-m

isterio-da-feira-pioneira

ou búscao no noso blog
recursoscuarto.wordpress.com

O Xeoparque M
undial da UNESCO

“M
ontañas do Courel” non só destaca pola súa 

riqueza xeolóxica. Tam
én a súa riqueza natural dota á 

zona de fantásticos produtos típicos da gastronom
ía local 

m
oi valorados polos habitantes da zona e polos turistas. 
Para poñer en valor esta riqueza, o calendario anual está 
Para poñer en valor esta riqueza, o calendario anual está 
cheo de celebracións relacionadas con estes saborosos 
froitos tan ligados á cultura e tradicións da nosa zona.

Prim
avera                                                              Verán                                                                O

utono                

NOM
E: Festa da Cereixa

LUGAR: San Clodio
Data: Xuño
PRODUTO: ______________
ÁRBORE: _______________

NOM
E: M
ostra do Aceite

LUGAR: ______________
Data: M

aio
PRODUTO: ______________
FROITO: ______________
ÁRBORE: _______________

NOM
E: Feira do Viño

LUGAR: ______________
Data: En 2020 adiada a xullo
PRODUTO: ______________
FROITO: _______________
PLANTA: _______________

NOM
E: M
ostra do M

el
LUGAR: ______________
Data: Agosto
PRODUTO: ____________

NOM
E: Festa da Castaña

LUGAR: Seoane / Folgoso
Data: Novem

bro
PRODUTO: _____________
ÁRBORE: ______________

NOM
E: Pisa da Castaña

LUGAR: 
LUGAR: ______________
Data: Decem

bro
PRODUTO: _____________
ÁRBORE: ______________ 7

FESTA
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A
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TEXTO ADAPTADO: A Voz de Galicia

O xeoparque M
ontañas do Courel presentou a Ruta das Aldeas 

O xeoparque M
ontañas do Courel presentou a Ruta das Aldeas 

Paleozoicas, un itinerario turístico que unirá seis localidades si-
tuadas en espacios de especial interese xeolóxico. Esta ruta 
pasará polas aldeas de Céram

o, Froxán, Seceda -pertencentes ao 
concello de Folgoso do Courel-, Cam

podola, A Seara -en Quiroga- e 
M
oreiras de Abaixo, en Ribas de Sil. Todas esas aldeas teñen en 
com
ún o feito de atoparse en terreos m

oi antigos, form
ados en 

diferentes etapas da Era Paleozoica ao longo de centos de m
i

diferentes etapas da Era Paleozoica ao longo de centos de m
i-

llóns de anos. «En todas aquelas aldeas hai vivendas e outras 
construcións tradicionais que foron edificadas con pedras carac-
terísticas de cada un deses períodos, polo que representan m

oi 
ben a relación da hum

anidade coa xeoloxía paleozoica. Nalgúns 
lugares tam

én pódense ver fósiles propios desas etapas.

16. Repasa os dem
ostrativos na páxina 71 do libro de Lingua.

Escribe os dem
ostrativos que atopes no texto engadindo se son fem

ini-
nos, m

asculinos, singulares, plurais, que distancia indican e se form
an 

parte dalgunha contracción.
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

17. Con axuda das páxinas 42 e 43 do libro de Ciencias Sociais escribe 
no teu caderno que significan as palabras m

arcadas en am
arelo .

A SEARA
8
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18. En la Fiesta de la Cereza de Ribas de Sil se vendieron
430 kg. de cerezas. En cada kilogram

o hay 90 cerezas.
¿Cuántas cerezas se vendieron?

19. Raúl puso su puesto de cerezas. Vendió 85 kg. en todo el fin de 
sem
ana. Susana vendió 51 kg el sábado y 22 kg el dom

ingo.
¿Quién vendió m

ás? ¿Cuánto m
ás?

20. Cada caja de cerezas pesa 5kg. 
20. Cada caja de cerezas pesa 5kg. 
¿Cuántas cajas vendió Raúl?

21. Para la fiesta contrataron un grupo
de títeres que costó 750€ y una orquesta que costó el doble que los títeres. 
El resto de presupuesto se lo gastaron en poner una carpa por si llovía.
Si el Concello dice que la fiesta costó 3500€ ¿Cuánto costó la carpa? 

22. El espectáculo de gladiadores del Qui-Rom
a se realiza en el anfiteatro del 

Auditorio. Este año com
o m
edida de prevención necesitan garantizar la

distancia de seguridad, así que los organizadores van a dejar sentarse en 1/3 
distancia de seguridad, así que los organizadores van a dejar sentarse en 1/3 
de los asistentes totales. Los asientos totales son 180. ¿Cuánta gente se 
sentará?

23. Este año se preveé que asistan 120 personas a la Fiesta del Oro de 
M
argaride.  De esos asistentes 1/4 vestirán de rom

anos. ¿Qué fracción 
se vestirá de castrexo? ¿Cuántos rom

anos habrá? ¿Y cuántos castrexos? 9
CÁ
LCULO

S DO
 XEO

PA
RQ
UE



Todo isto apréndese m
ellor practicando, así que se gardas cerca unha bici de m

ontaña, adiante!!!

                                                                  Lucía Trillo

O bo tem
po e algunhas zonas perm

ítenos desfrutar de m
oitos lugares 

do Xeoparque en bicicleta. Hoxe propóñovos que repasem
os e aprenda-

m
os m
áis sobre este elem

ento que com
bina deporte e diversión.

Elem
entos de seguridade e colocación

  Sem
pre debem

os usar                         O sillín debe estar                      A
 distancia entre   

casco e prendas reflectantes             a altura da cadeira              sillín e m
anillar debe

                                                                                                             perm
itir tocar o m

anillar
                                                                                                          cos dedos e sillín co cóbado

Os piñóns funcionan de form
a oposta aos pratos:

O piñón 1 é o m
áis grande e axuda a ter que facer m

enos esforzo.
O piñón 9 é o m

áis pequeno, con el terem
os que realizar m

áis esforzo

O prato 1 é o m
áis pequeno. Ú

sase para subir pendentes
O prato 2 é para lugares sen m

oito esforzo nin velocidade
O prato 3 úsase para ir m

áis rápido pero con m
áis esforzo

1

2

A
S NO

RM
A
S DE CIRCULA

CIÓ
N

A
índa que as rutas que son accesibles para 
nenos e nenas na nosa zona non teñen 
dem

asiado tráfico debem
os coñecer as 

norm
as de circulación para evitar ter un 

accidente ou entorpecer o tráfico. Tam
én é 

necesario ir acom
pañado dun adulto.

Cando estam
os en ruta, con tráfico, sinais, axen-

tes, sem
áforos... A

 quen lle tem
os que facer caso 

prim
eiro?

1. A
xentes de tráfico

2. Sinais circunstanciais
3. Sem

áforos e/ou sinais verticais
4. M

arcas viais no chan

3
Pratos e piñóns
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                                                                     Lucía Trillo

ATENTOS/AS AOS SINAIS!!!

Brazo levantado verticalm
ente: Obriga a deterse a todos os usuarios/as da vía que se 

acheguen ao axente.

Brazo ou brazos en horizontal: Obriga a deterse a todos os usuarios/as da vía que se 
acheguen ao axente desde direccións que corten a indicada polo brazo/s extendido/s.

Os sinais teñen un código. Fíxate na súa form
a e figuras.

Prohibición             Perigo                Obriga          Inform
ación

A
CTIVIDA

DE O
PTA
TIVA

Apetéceche facer de presentador/a dun espazo de aventuras? Fai a 
túa ruta favorita en bici con axuda dun adulto e preséntanos os teus 
lugares favoritos.
Podes facelo por escrito ou en video, debuxar a ruta nun m

apa, con 
fotos, etc...
A única condición é que estea dentro do territorio Xeoparque 
M
undial da UNESCO “M

ontañas do Courel”!

Com
o tem

os que circular?

Debem
os circular pola beiravía e en liña. Calquera m

aniobra (xiros, paradas) que realicem
os 

debem
os sinalala con antelación:

Xiro á dereita: extender o brazo esquerdo, dobrado en ángulo recto, co brazo en vertical e a 
m
an aberta, ou o brazo dereito en horizontal coa palm

a da m
an extendida cara abaixo.

Xiro á esquerda: extender o brazo esquerdo, horizontalm
ente á altura do om

breiro, coa m
an 

aberta cara abaixo, ou o brazo dereito dobrado cara arriba e a palm
a da m

an extendida.

Agora si! A rodar!
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Elaborada pola Aula de PT - Sara R. Chave
12

24. Actividade optativa aberta a todo o alumnado

PROPOSTA PARA A MATERIA DE  VALORES


