
Este plan pode descargarse na páxina do CEIP de Quiroga
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipquiroga/
Tamén pode atoparse en formato de imaxe no blog

recursoscuarto.wordpress.com

O plan de traballo recolle actividades de repaso, reforzo 
e ampliación (de ser o caso). Están incluídas actividades de:

 Lengua Castellana, Lingua Galega, Matemáticas, 
Ciencias Sociais, Ciencias Naturais, Plástica, Valores 
e Educación Física (elaborada por Lucía Trillo).

“A CARBALLEIRA SACRA”

Tarefas de repaso do 25 de maio ao 5 de xuño

UNIDADE 
DIDÁCTICA



LOS RÍOS

1

El historiador Manuel Vidán Torreira, experto en el campo de la toponimia, sostiene que hubo un error en cómo se 
interpretó el nombre de la zona, ya que la evolución de la palabra “roboira», madera de roble, al gallego es «riboira/re-
boira». Para concluir que «Rivoira Sacrata” se correspondería con «Reboira Sagrada», es decir robledal sagrado.

Bien sea por la gran cantidad de iglesias y monasterios existentes en la zona o por poseer grandes robledales, lo que 
está claro es que hoy en día todo el mundo conoce esta zona como la Ribeira Sacra.

                                             

Los ríos más importantes son el río Miño y el Sil. El Sil recorre los Cañones del Sil, una fractura hecha por el corrimiento 
de las placas tectónicas, aunque hay quien dice que esta fractura la provocó Juno en un ataque de celos…cosas de los 
dioses griegos.

Desde lo alto de Los Cañones del Sil, de hasta 500 m. de altitud, podemos contemplar este espectacular paisaje en los 
muchos miradores que encontraréis.

Los romanos siempre tuvieron estima a este río, quizás porque decían que sus aguas llevaban oro, de hecho desviaron Los romanos siempre tuvieron estima a este río, quizás porque decían que sus aguas llevaban oro, de hecho desviaron 
su curso natural e hicieron “O Montefurado” para poder buscar y extraer el oro, y más tarde decidieron aprovechar mis 
laderas orientadas al sol para plantar vino y llevárselo a Roma

                               Todo parecía indicar que este topónimo acabó siendo la actual “Ribeira” 
   en referencia a las zonas bañadas por los ríos y “Sacra” porque hay muchos monasterios.

   La primera vez que aparece el término “La Ribeira 
Sacra” es en un documento en el cual se concede  a 
los monjes benedictinos un lugar llamado Rovoira 
Sacrata para fundar el monasterio de Montederramo.

Texto adaptado: https://arribeirados.com/ribeira-sacra/

LA RIBEIRA SACRA: ORIGEN
1. Lee con atención: LECTURA LC

La Ribeira Sacra está compuesta de 21 concellos de dos provincias diferentes:
- 9 del norte de Ourense: A Peroxa, A Teixeira, Bóveda, Castro Caldelas, Esgos, Montederramo, Nogueira de Ramuin, 
Parada de Sil y Xunqueira de Espadaneda.
- 12 del sur de Lugo: A Pobra do Brollón, Carballedo, Chantada, Monforte de Lemos, Pantón, Paradela, Portomarín, 
Quiroga. Ribas de Sil, Saviñao, Sober y Taboada.
La capital de la zona es Monforte de Lemos, la localidad más poblada con cerca de 19.000 habitantes en el año 2018.

Tarefas do 25 de maio ao 5 de xuño - 4º de Primaria (CEIP de Quiroga)

A CARBALLEIRA SACRA



A continuación leeremos la versión
mitológica de la que nos habla el 
texto, sobre el origen de los Cañones.
3. Es necesario que sepamos varios conceptos para entender bien la historia.

A) ¿Qué es mitología? Búscalo en el diccionario
________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

B) Conoce a los personajes: Júpiter es el principal dios de la mitología romana, padre de 
dioses y de hombres. Juno era la diosa del matrimonio, reina de los dioses y esposa de 
Júpiter.

C) Habitualmente este tipo de historias mitológicas se creaban para dar explicación a fe-
nómenos o lugares de los que se desconocía su origen. Aquí tenéis una de ellas:

Júpiter, enamorado de Galicia

   Cuenta la leyenda que antiguamente el Dios 
Júpiter quedó totalmente enamorado de la 
hermosura de la tierra gallega. Para poseerla 
Júpiter atravesó Galicia con un río, el Miño, 
pero Juno, su esposa, no estaba de acuerdo. 
La negativa de Juno de compartir el amor de La negativa de Juno de compartir el amor de 
Júpiter con una extraña (Galicia) la llevó a 
pensar un plan para que Júpiter repudiara a 
esta bonita tierra de la que había quedado
prendado.

https://bluscus.es/el-origen-del-canon-del-sil/
 

LA LEYENDA DE JÚPITER Y JUNO

2. Responde estas preguntas sobre la lectura.

A) ¿Qué dos concellos del territorio Xeoparque Montañas do Courel pertenecen a la Ribeira Sacra?
B) ¿Que significa el topónimo Ribeira Sacra y por qué se creía que tenía otro significado?
C) ¿De qué dos provincias gallegas son los concellos que pertenecen a la Ribeira Sacra?

TAREFAS PARA A SEMANA DO 25 DE MAIO AO 5 DE XUÑO 2



C. SOCIAIS NA BUSCA DO LUGAR SEGREDO

La idea fue abrir una gran herida en esa zona, pensaNdo así que Júpiter se desenamoraría de 
Galicia al perturbar su belleza con esta brecha. Júpiter montó en cólera al ver lo que su 
esposa había hecho y como castigo la condenó a vagar eternamente entre las laderas de la 
herida que ella misma abrió y que tapó con otro río, el Sil. Esa herida, que fue el resultado de 
los celos de Juno, sigue hoy abierta y no es otra que los Cañones del Sil.

La condena no duró mucho, y Júpiter decidió perdonar a su esposa para reunirse después en La condena no duró mucho, y Júpiter decidió perdonar a su esposa para reunirse después en 
un lugar secreto que a día de hoy sigue existiendo y se puede visitar. Ese misterioso lugar es 
Os Peares, donde el río Sil y Miño se encuentran en una tierra mágica entre Ourense y Lugo.

4. Atopa o lugar secredo e arrodéao se tes esta actividade impresa en papel. 
Pista: Ademais do punto de encontro de dous famosos ríos, a vila de Os Peares repártese 
en parroquias que pertencen a catro concellos diferentes! 

Resolve: Os Peares divídese entre catro concellos: Carballedo, A Peroxa, Nogueira de 
Ramuín e ___________. Mirando o mapa da esquerda sabemos que os concellos que perten-
cen á provincia de Lugo son ____________ e _____________. Os concellos que pertencen 
a Ourense son ____________ e _________________.
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6. Apetécevos sobrevoalo?
Actividade optativa.

O ano pasado traballamos co 
Google Earth, podedes usalo ou 

entrar na web 
https://www.google.es/maps

Agora segue as instrucciónsAgora segue as instruccións

1

23

4

Podes probar a xirar o compás, ampliar ou reducir 
o mapa ou incluso arrastralo para ver o percorrido 
do Sil ata a túa casa. Proba!

1. Pon no buscador “Balcóns de 
Madrid” e preme na lupa.
2. Alonxa o mapa ata que vexas o 
río Sil
3. Cambia a vista a “Satélite”
4. Preme para velo en 3D e a voar!

 

OS CANÓNS DO SIL

En xeoloxía un canón é un accidente xeográfico provocado por un río que escava en terreos brandos 
unha profunda fendedura de paredes case verticais.

TAREFAS PARA A SEMANA DO 25 DE MAIO AO 5 DE XUÑO

   En moitísimos casos as fronteiras dos concellos, provincias, comunidades autónomas ou 
mesmo paises están delimitadas por elementos xeolóxicos. Por exemplo, para pasar a San 
Clodio terás que atravesar unha ponte sobre o río Sil. As aldeas dunha beira pertencen a 
Quiroga e as da outra beira do río, coma San Clodio, pertencen a Ribas de Sil.

5. Observa os mapas da páxina anterior e responde:
A - Que río fai de fronteira en case todo o seu curso entre a provincia de Lugo e a de Ourense?
____________________________
B - Os concellos do norte dese río pertencen na súa maioría á provincia de _____________B - Os concellos do norte dese río pertencen na súa maioría á provincia de _____________
C - Os concellos do sur do río pertencen na súa maioría á provincia de _____________
D - Que coñecido concello do Xeoparque Montañas do Courel non cumple coa norma da 
división do río por provincias segundo estean ao norte ou sur?__________________
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Alumnado sen acceso ás tarefas interactivas: Debuxa un mapa de España e 10 dos seus ríos. Podedes 
calcalo do que tedes no caderno.

OUTRA VEZ OS ROMANOS...
Le con atención:

9. Repasa as páxinas 28 e 29 do libro 
de Ciencias Sociais.

Alumnado con acceso ás tarefas 
interactivas: TEMA2.A auga na Terra 
4 Os ríos de Galicia e España: 36, 37

7. Responde:
- Intenta lembrar os puntos cardinais, debuxa un compás 
(brújula) e observa a imaxe de arriba. Agora que xa sabes 
que vertente ten á dereita a moza, e que vertente ten á 
esquerda. A que punto cardinal está mirando? 
__________________________________

8. Observa a seguinte imaxe do Google Earth e completa estas frases con N, S, Ourense e Lugo.

A) A vertente de arriba está situada 
ao ___ e pertence á provincia de 
_________

B) A vertente de abaixo está situada 
ao ______e pertence á provincia de
____________________________________

Aínda que xa se cultivaba a vide antes, foron os romanos os que introduciron o cultivo da vide tal e como 
se coñece actualmente e da oliva nos vales dos ríos Sil  e Miño aproveitando un clima máis propio do 
Mediterráneo que do Noroeste da Península, veráns secos e moi calorosos e outonos temperados. 

Nembargantes, pese a ter un mesmo clima notamos algo 
curioso nesta imaxe. Incluso podedes volver 
comprobalo se fixestes a actividade 6. Unha beira do río 
está chea de socalcos para cultivar o viño e na outra 
vemos unha paisaxe de bosque.
Que diferencias hai entre as dúas vertentes?
As que do sur son máis frías e sombrías e nelas atopamos As que do sur son máis frías e sombrías e nelas atopamos 
frondosos bosques de carballos e castiñeiros.  
As vertentes do norte, ao recibir máis horas de sol ao 
ano, foron aproveitadas mellor polo hombre. 
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O carballo (roble) é unha das 
árbores máis características da árbores máis características da 
nosa zona, que lle da nome a 
moitas poboacións e, coma 
aprendemos anteriormente, 
pode ser a orixe da toponimia 
da Ribeira Sacra.

Esta é unha folliña de carballo. 
Á dereita temos unha clasicación das follas segundo a súa 
forma

12. Sal de casa e consegue 5 follas diferentes, 12. Sal de casa e consegue 5 follas diferentes, 
pégaas no caderno engadindo o nome segundo 
a súa forma (non é necesario poñer o nome da 
planta). Actividade para mandar

11. Debuxa e colorea eses 5 animais cos que completaches o esquema.

10. Completa este esquema co nome de 5 animais salvaxes da nosa zona (en 
galego). Actividade para mandar por calquera das vías de comunicación que 
coñecedes.

CLASIFICAMOS ANIMAIS
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OS BALCÓNS DE MADRID    LG
13. Le atentamente a historia dun dos lugares máis importantes da Ribeira Sacra

A Ribeira Sacra ten ducias de miradores, que permiten admirar a incríble paisaxe froito do paso do río 
Sil, o río Miño, o río Cabe e el río Mao entre outros.

No río Sil é onde hai maior concentración de miradores, 
debido ás vistas impresionantes ao seu canón. 
Hai moitos miradores pero o máis coñecido é o Mirador 
dos Balcóns de Madrid.

Os/as que xestes a actividade 6 case puidestes navegar por 
esta zona e o enorme canón.  Impresionante, verdade? 

Este mirador atópase no concello en de Parada do Sil.
O seu nome pode parecer erróneo, porque obviamente non 
se ve a cidade de Madrid. A que debe o seu nome entón? 
Pois ten unha historia intimamente ligada aos habitantes de Parada do Sil.

Na primeira metade do século XX moitos habitantes de Parada do Sil 
emigraban a Madrid na busca dunha vida mellor. De feito, grande parte destes 
emigrantes ían traballar de barquilleiros, oficio que consistía en vender 
“barquillos” (unha especie de galletas) por ferias e verbenas da capital de 
España. Este oficio foi tan importante para Parada do Sil, que alí hai unha 
estatua adicada aos barquilleiros.

Para ir a Madrid, tiñan que ir coller o tren en Monforte de Lemos, na beira Para ir a Madrid, tiñan que ir coller o tren en Monforte de Lemos, na beira 
oposta do río Sil. Por isto, os emigrantes tiñan que baixar polo monte ata o 
río, onde cruzaban cun barqueiro, ao chegar ao outro lado volver subir toda a 
montaña ata chegar á meseta do cumio, e seguir o seu camiño á estación de 
tren de Monforte de Lemos.

Como vedes cruzar o río Sil tiña o seu 
risco. Por iso, as mulleres e fillos destes 
emigrantes ían ata os balcóns de Madrid, e 
observaban desde alá como o seu ser que-
rido cruzaba o río Sil, para poder asegurar-
se de que chegaba san ao outro lado, e 
poder confirmar que continuaba a súa 
viaxe a Madrid na busca dun futuro mellor 
para el e a súa familia. De aí vén o nome 
de “Balcóns de Madrid”.

Nestas imaxes podedes ver un 
barquilleiro na actualidade. 
Normalmente ían acompañados 
dunha ruleta onde os 
compradores xogaban. Un dos compradores xogaban. Un dos 
xogos que facían producíase 
cando un grupo de persoas  
pedían “barquillos”. Logo podía 
cada un facer xirar a ruleta. O que 
sacara o número menor 
pagáballe os barquillos a todos!

www.excursionribeirasacra.com
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16. Repasa a páxina 53 do libro de Lingua Galega sobre os artigos.
Alumnado con acceso á tarefas interactivas: TEMA 5, 2. O determinante artigo: 5, 6, 8 e 9 

Alumnado sen acceso a internet: Sinala no texto dos Balcóns de Madrid todos os artigos. 
Engade se son masculino, feminino, singular, plural e, se son contraccións, de que elementos 
están formadas. Se se repiten non é necesario volver a poñelos na lista.

Repasa o tema 4 de Ciencias Sociais

15. Contesta estas preguntas:
A- Por que se lle chama “Os Balcóns de Madrid” a esa zona de Parada de Sil? _____________
______________________________________________________________________
B- Por que cres que eses homes tiñan que marchar a Madrid? ________________________
_______________________________________________________________________
C- En que consistía o traballo de “barquilleiro”? ___________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

TIPO DE PAISAXES NA RIBEIRA SACRA

17. Completa no teu caderno indicando que tipo de paisaxe é. 
Debes escribir se é natural, humanizada, agraria, industrial ou urbana e por que.

a
b

f

d e

cc
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TAREFAS DO 25 DE MAIO AO 5 DE XUÑO

MATERIAL: Un folio en branco ou folla cuadriculada dun dos teus 
cadernos; regla, lapis, goma, compás e cores.
INSTRUCIÓNS: Segue estas instruccións ou o video que atoparás en 
recursoscuarto.wordpress.com. Usa lapis nun principio sen calcar de-
masiado, porque necesitaremos borrar.

1. Pon a folla en horientación 
vertical e traza unha liña 
horizontal duns 10 cm na parte 
de abaixo da folla.
Fai unha pequena marca no 
centímetro 5. Nun extremo pon a centímetro 5. Nun extremo pon a 
letra A, no nal B e na marquiña C

2. En A e B traza dúas perpendi-
culares de 26 cm. Fai marquiñas 
nos centímetros 16 (ponlle D) e 
18 (ponlle E) (o 0 da regla deberá 
estar abaixo). Une os E.

3. Pecha o rectángulo unindo os 
dous extremos das liñas verticais 
que saíron dos puntos A e B e fai 
unha marquiña no centímetro 5 
(pon C)

4. Une os puntos C. Se está todo 
ben feito sairá unha liña perpendi-
cular á primeira que trazaches. 
Coloca a regla e co 0 abaixo fai 
marcas nos centímetros 12 (F) e 4,5 
(G).

5. Traza 3 círculos no F de radio 
0,5 cm, 1cm e 1,5 cm para facer o 
rosetón.

6. No G traza 3 semicírculos de radio
1cm e 1,5 cm e 2cm para a parte 
de arriba da porta.

7. Fai unha marquiña no centímetro 
4,5 nas liñas que saen de A e B e 
úneas. Terás así a parte de arriba da 
porta e despois une cada punto onde
 se xunta coa circunferencia facendo 
perpendiculares ao chan.

8. Traza unha curva co compás
pinchando en E e debuxando desde  
D ata a liña de arriba. Onde se xuntan pon 
dous H.

9. No segmento HH fai unha marquiña no 
centímero 0,5 e no 5,5. Márcaos con dous I

10. Traza dúas liñas perpendiculares que 
saian de I ata á parte de arriba do noso 
debuxo. Fai marquiñas nos centímetros 4 
(J) e 6,5 (K) e une JJ e KK. No segmento JJ 
fai marquiñas nos cm. 1,5 e 3,5.

11. Remata a parte de arriba co cruceiro 
(triángulo e cruz), os arcos e as campás.
Imos completando os pequenos detalles 
que quedan

12. Marcamos os rectángulos da 
pedra da fachada e dámoslle cor ao 
noso gusto.

13. Poñemoslle o nome á nosa obra e 
asinamos!

ROMÁNICO TAMÉN NO XEOPARQUE
A fonda pegada que deixaron os nosos antecesores pode verse no gran número de igrexas 
románicas e mosteiros que hai ao longo de toda a Ribeira Sacra. O románico é un estilo que desenvolveuse 
en Europa desde fin do século X ata o século XIII en arquitectura, e non ten nada que ver cos romanos, é 
moi posterior! A expansión do románico en Galicia é nesta zona moi visible, ata o punto de ser considera-
da a principal concentración do románico rural en Europa. Os concellos do noso xeoparque pertencentes á 
Ribeira Sacra tamén conservan exemplos deste estilo arquitectónico.

18. Imos aprender a debuxar a fachada da igrexa de Santa María de Torbeo

HISTORIA: Santa María de Torbeo é unha iglexa románica 
do século XIII. Pola toponimia da zona e algúns documentos, 
parece que formaba parte dun mosteiro xa desaparecido que
había na zona.
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CNA VITICULTURA HEROICA

TAREFAS DO 25 DE MAIO AO 5 DE XUÑO

   19. Ve con atención o video e resolve as actividades.
O enlace ao videoquiz (video coas preguntas) e mais o video tamén o podedes 
atopar en recursoscuarto.wordpress.com

Alumnado con acceso a internet: Entra en www.educaplay.com e no buscador pon
“A viticultura heroica”.

Alumnado sen acceso a internet:
- Se a Adega Vía Romana está en Chantada, ao carón de que importante río da - Se a Adega Vía Romana está en Chantada, ao carón de que importante río da 
Ribeira Sacra está? _______________

- Se chove moito a chuvia pode chegar a: (elixe)
multiplicarse           podrecer           cambiar de cor

- Que ten de heroico este traballo? (elixe)

Porque sempre está chovendo e dificulta os traballos
Porque fai sol
Porque recollen tanta uva que non poden con elaPorque recollen tanta uva que non poden con ela
Porque o terreo é case vertical e teñen que subir con moito peso

- Esa uvas que nós podemos tomar convértense en viño con alcol. De onde sae o 
alcol? (elixe)

Bótanllo nos depósitos
Os azúcares fermentan e transfórmanse en alcol
As uvas xa teñen alcol

Considero que xa está completamente comprendido que o clima da nosa zona é o que favorece á cali-
dade dos nosos produtos agrícolas. Ese clima é un factor determinante no desenvolvemento duns cul-
tivos ou outros na nosa zona.
Sabendo que, precisamente por estas características, a vide obtén un especial rendemento na Ribeira 
Sacra... por que se lle chama ao seu traballo “viticultura heroica”? Que ten de heroico o seu cultivo?
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Los precios de los vinos cuando 
los compras por separado son:

SILIUS V.O.S......... 14,25€
SILIUS PIZARRA ... 17,50€
SILIUS BUCCE .... 17,50€

Q. TOUCEDO LOUSA ... 17,15€
Q. TOUCEDO PELOURO... 14,50€Q. TOUCEDO PELOURO... 14,50€
Q.TOUCEDO PENAFURADA... 12,50€

TAREFAS DO 11 AO 22 DE MAIO

PROBLEMAS NA RIBEIRA SACRA 2 MÁT.

22. Un transportista va a llevar 20 cajas del pack de Atrium Vitis para repartir en Coruña.
Cada caja pesa 7500 gramos. En su furgoneta solo puede llevar un peso máximo de 200 kg.
¿Puede transportarlos?

¿Cuánto dinero se estaría ahorrando un comprador de la oferta?

21. Si un comprador quisiera el pack de 6 vinos y se acerca a la bodega con 12 billetes de 5€ 
¿le llegaría para comprarlo? ¿Cuánto le falta o le sobra?

20. La bodega quiroguesa Atrium Vitis ha sacado esta oferta para comprar estos 6 vinos juntos.

COMPRA ESTOS 6 VINOS POR 90,04 € !!!

23. Cada caja lleva 6 botellas que pesan lo mismo. Como dijimos, cada caja pesa 7500.
¿Cuánto pesa cada botella en gramos? ¿Y en kg?

24. Cada botella lleva dentro 75 cl de vino. ¿Cuántos litros de vino contiene una caja del 
pack?

25. La cafetería Quiper pide 14 cajas de vino. Para llevarlas, los propietarios de la bodega 
usan su propio coche, por lo que tendrán que realizar 3 viajes hasta el Quiper.
Si la cafetería está a 1,6 km de la bodega. ¿Que distancia recorrerán desde que salen de 
casa, realizan todos los viajes y vuelven? PISTA: Recuerda que para hacer un viaje tienen 
que ir al Quiper y volver.
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ADEGA DESENCHUFADA

A empresa TEICAN liderou o deseño, instalación e posta en marcha do sistema 
de abastecemento eléctrico renovable da primeira adega española desconecta-
da da rede eléctrica.

A adega galega Lar de Ricobao di adeus á rede eléctrica e convírtese así na 
adega española que máis lonxe chegou no uso de renovables.

A instalación consta entre outra maquinaria dun aeroxerador, paneis solares 
ou caldeira de biomasa. Ademais, nunha das súas parcelas, instalaron un sis-
tema de rego alimentado exclusivamente por enerxía solar.

A produción sustentable foi un dos pilares sobre os que naceu esta bodega si-
tuada na Ribeira Sacra lucense no concello de Quiroga.   

- Que tipos de enerxía usan nesta adega quiroguesa segundo a lectura? _______
__________________________________________
- Que fontes de enerxía usan? Son renovables ou non renovables? ___________
______________________________________________________________
- Que vantaxes teñen as enerxías renovables e por que cres que é importante 
usalas? _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

CONCELLO SUSTENTABLE       Actividade optativa. 

27. Pensa en que edificios públicos do teu concello poderían usar enerxías 
renovables e en que te beneficiarías ti dese uso.

26. Le atentamente e axúdate das páx. 95 e 98 do libro de CN para resolver:
“Deseñan a primeira adega desenchufada da rede eléctrica” 

C. NATURAIS e VALORES SOCIAIS E CÍVICOS
Texto adaptado: www.elfaradio.com
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28.

TAREFAS SEMANA 25 DE MAIO AO 5 DE XUÑO
13XOGAMOS?


