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1.Presentación da exposición
Na presente proposta participou, dalgún ou doutro xeito, todo un centro. Queriamos que fose unha actividade co-

mún inter e intraniveis. Importaba o resultado, por suposto, pero tamén o proceso compartido que se abría. Resultaba
imprescindible, entón, a colaboración con outros equipos do colexio e, deste xeito, reuníronse o  EDLG e o equipo de
biblioteca escolar. Estudaron a vida e obra de María Victoria Moreno e buscaron dez fitos relevantes que puidesen
ser atractivos para o alumnado tanto de Educación Primaria como de Infantil. Estes dez aspectos da biografía da escri -
tora combinan, pois,  partes relevantes da súa traxectoria con outros  máis desenfadados e mesmo divertidos. Os
primeiros, pola súa complexidade, irían encamiñados aos nenos e nenas de Educación Primaria e os segundos, ás clases
de Educación Infantil,  por seren potencialmente máis atractivos e motivadores para o alumnado máis novo. Dous
exemplos, seguro que aos cativos e cativas de Infantil lles ía resultar simpático que María Victoria lle chamase Teresita
ao seu coche vermello. Porén, o póster dedicado aos lugares onde a autora estudou o bacharelato terían serían máis mo -
tivadores para as nenas e nenos de 6º de Educación Primaria, que están a piques de aterrar no ensino secundario.

Coas ideas dos dez carteis xa perfiladas, elaboramos un documento con textos referentes a cada unha desas eta-
pas da vida de María Victoria Moreno, acompañadas dunhas ideas xerais para a confección de cada un. Realizamos
unha escolla de textos da internet (novas, artigos, páxinas...) e de libros, biográficos ou propios, sobre a autora. Mestu-
ramos o texto informativo co literario. A través deste documento, as dúas clases que conforman cada nivel do colexio
terían, por un lado, información relevante sobre o póster que se lle asignara e, por outro, dos outros que ían conformar a
exposición. Deste xeito, poderían obter unha visión global da mesma, contextualizando o seu cartel nos nove restan-
tes.

Repartimos cadanseu texto cunha cartolina branca. Sería, entón, a creatividade e imaxinación do par de clases de
cada nivel as que puxesen a cor e a diversidade visual á exposición. Durante máis dun mes que as cartolinas estiveron
nas clases, as parellas de titoras e titores fóronse poñendo de acordo para ir compoñendo cada póster co seu grupo de
alumnos e alumnas. Isto último constituía un piar fundamental da exposición: a participación dos cativos e cativas.
Tiveron liberdade para utilizaren as técnicas plásticas que estimasen oportunas e que incorporasen os elementos que
quixeran á composición. Tratábase de que todos e todas colaborasen nun proxecto común.

Por último, tamén quixemos incluír nesta proposta a atención á diversidade. Este curso, no marco dun PFPP, esta-
mos a elaborar materiais de apoio ao alumnado con TEA. Por iso, aproveitando a ocasión, incluímos tamén textos con
pictogramas. A imaxe para a infancia ten un atractivo esencial independentemente das diferentes características e nece-
sidades, ritmos e estilos de aprendizaxe, motivacións, intereses e situacións sociais e culturais de todo o alumnado.

A presente guía comeza cunha breve historia da vida María Victoria Moreno para facernos unha idea rápida da ex-
posición. Continúa cunha biografía un chisco máis extensa, para o alumnado máis maior. Séguenlle as miniaturas dos
carteis da exposición (pódense descargar  aquí) e as actividades para as dúas etapas e para a atención á diversidade
(pódense consultar e descargar premendo aquí).
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DETALLE DO CARTEL 5.

https://1drv.ms/f/s!AiMUGOtUzbZmgaB6T0j0602DdlC-aA
https://1drv.ms/f/s!AiMUGOtUzbZmgaEKTe57Oih2Mx0t3w


2.A vida de María Victoria Moreno en 200 palabras
Para celebración de 2018, a RAG escolleu a escritora María Victoria Moreno. Convértese na cuarta muller en

dedicárselle o Día das Letras Galegas nos 55 anos que se vén festexando. María Victoria, filla de militar e mestra,
naceu en Estremadura, mais sempre amou Galicia. Como estudante, tamén coñeceu outros lugares. Cursou o ba-
charelato en Barcelona e a carreira de Filoloxía Románica en Madrid, por exemplo.  Veu traballar como profesora a
Galicia e, desde o comezo, viuse atraída pola nosa lingua. Pensades que se consideraba unha escritora alófona? Non,
en absoluto. Ela definía a súa relación co galego como unha amorosa autofonía. Mesmo, aos poucos anos de chegar
aquí, xa impartía cursos de galego gratuitamente. Xa vedes, sempre apoiando os e as que máis o necesitaban. Como
dicimos, dedicou a súa vida tamén ao ensino. Deu clases, entre outros, nos institutos Valle-Inclán e no Torrente Ba-
llester de Pontevedra. Mais un día dixo: Quero ser escritora! E a iso tamén dedicou a súa vida. O seu primeiro libro,
Mar adiante, publicouno en 1973. Como amante da nosa cultura, participaba en numerosas actividades indo dun lado
para outro no seu inseparable coche vermello que se chamaba Teresita. Como último xesto coa nosa (e, por suposto,
súa) terra, agasallou todos os seus libros ao instituto no que traballou. En definitiva, María Victoria escolleu o ga-
lego e, con esta exposición, queremos agradecerllo.
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MARÍA VICTORIA MORENO. 
IMAXE: LA VOZ DE GALICIA.



3.A vida de María Victoria Moreno en máis palabras
María Victoria Moreno Márquez naceu en 1939 en Valencia de Alcántara (Cáceres).

Filla mestra e militar, estudou o bacharelato en Barcelona e a carreira de Filoloxía Romá-
nica en Madrid. Chegou a Galicia moi nova, con menos de 30 anos. A principios dos es-
curos anos 60, comezou a dar clase en Pontevedra que, tras breves estadías en Lugo e Vi-
lalonga, tornaría na súa cidade e onde o seu nome ficaría ligado para sempre á historia de
dous centros educativos, os institutos Valle-Inclán e Torrente Ballester, ao que cedeu a
súa enorme biblioteca persoal.

"Eu non son alófona porque o que practico, se é que escribo, podería definirse coma
unha amorosa autofonía (…). A miña relación con Galicia e a miña opción pola súa lin-
gua é simplemente unha historia de amor", declaraba María Victoria Moreno, en 1993, no

congreso "Poetas alófonos en lingua galega". Dúas décadas atrás, a autora publicara Mar adiante (Edicións do Castro,
1973), o seu primeiro libro en galego (ilustrado por ela mesma), un ano despois de gañar con Crarisa e o luceiro o se-
gundo premio do Concurso Nacional de Contos Infantís do Facho. Con esta primeira novela, a profesora de orixe estre-
meña convertíase nunha das voces pioneiras da narración en galego destinada ao público máis novo, ao que dedica-
ría tamén boa parte da súa produción literaria posterior con notable recoñecemento tanto da crítica como do público.

Outro título destacado na súa traxectoria, Anagnórise (Galaxia, 1989), é un dos maiores éxitos da literatura xuve-
nil na nosa lingua: a novela foi incluída na listaxe de honra do IBBY (Organización Internacional para o Libro Xuve-
nil) en 1990 e chegaron a se editar en poucos anos vinte edicións. Pero o seu libro preferido era Leonardo e os fonta-
neiros (Galaxia, 1986), co que gañou o terceiro premio O Barco de Vapor de 1985. Con Gedellas de seda e liño (1999),
outra das historias nas que demostra a súa capacidade de chegar ao público adolescente, entrou na prestixiosa listaxe
internacional de White Ravens 2002. Un par de anos despois sairía do prelo Diario da luz e a sombra (Xerais, 2004),
onde reflectiu a experiencia da enfermidade que acabou pouco despois coa súa vida, o 21 de novembro de 2005.

María Victoria Moreno soubo tamén transmitir a paixón pola lingua e a literatura como
profesora, tanto nas clases de lingua galega semiclandestinas que impartía gratuitamente
nos anos 70 en Pontevedra (Asociación de Amigos da Cultura, 1971-1974), Vilagarcía de
Arousa (1973-1975) ou Ourense (Ateneo, 1974-1975) como nas oficiais de Lingua e litera-
tura españolas que deu durante décadas no ensino secundario. Polas primeiras, en concreto
as impartidas no Ateneo de Ourense, a Policía de Pontevedra chegou a retirarlle o pasaporte
a comezos de 1975 por entender que esta institución estaba gobernada por dirixentes su-
bversivos.

No instituto de Lugo orientou as inquedanzas lingüísticas e literarias dun dos seus alum-
nos, Xesús Rábade Paredes, promovendo a edición do seu primeiro libro de poemas, que lle
prologou. Tras un par de anos nesta cidade e mais un tempo en Vilalonga (Sanxenxo), volveu a Pontevedra, onde segu-
iu engaiolando a xeracións de rapaces e rapazas, primeiro no instituto Valle-Inclán e despois no Torrente Ballester,
ao que lle legou a súa biblioteca persoal.

No eido educativo asinou, ademais, libros de texto que aínda hoxe se consultan: foi coautora de Literatura [gale-
ga]. Século XX, para COU (Galaxia, 1985), e de Literarura [galega], para 3º de BUP (Galaxia, 1987). As linguas de Es-
paña e Verso e prosa (Xunta de Galicia, 1991) son outros exemplos do seu traballo rigoroso no eido da didáctica. E ta-
mén cómpre lembrar que foi mestra de mestres en cursos como os que impartiu sobre literatura galega para docentes a
comezos dos 80.
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PASAPORTE QUE LLE RETIRARON.
IMAXE: CULTURAGALEGA.ORG

PMARÍA VICTORIA CO SEU CAN.
IMAXE: SERMOSGALIZA.GAL



4.Os 10 carteis e os textos que os inspiraron

Cartel número 1: Cuarta muller en dedicárselle o Día das Le-
tras Galegas

A Real Academia Galega decidiu este sábado que o nome da autora da inesquecible Anagnórise únese á reducidísima
lista de mulleres homenaxeadas no Día das Letras Galegas, ata agora só conformada por Rosalía de Castro (1963),
Francisca Herrera Garrido (1987) e María Mariño (2007). Fonte: premer aquí.

Cartel número 2: Naceu en Estremadura, mais sempre amou Gali-
cia

María Victoria Moreno, que nacera en 1941 na vila cacereña de Valencia de Alcántara. Fonte: premer aquí. 

María Victoria Moreno naceu en Valencia de Alcántara, unha vila de Cáceres (Estremadura) que,  noutro tempo,
pertenceu a Portugal, e que está a doce quilómetros da fronteira. Si, pasou a súa infancia na Raia . Que por que
é isto importante? Porque viviu o seus primeiros anos entre dous territorios, nos límites, entre dúas linguas: o español
e o portugués. Porque, para fuxir dos horrores da posguerra en Estremadura, inventaba historias. Porque o seu afecto
polos idiomas foi decisivo á hora de escoller en cal quería vivir e escribir [...]. Fonte: RIOS, E. e AGRA, E. (2016).

Cartel número 3: Como estudante, tamén coñeceu outros lugares
Foi licenciada en Filoloxía Románica e Catedrática de Bacharelato de lingua e literatura españolas. Fonte:  premer
aquí.

Fixo o bacharelato en Barcelona e licenciouse en Filoloxía Románica na Universidade de Madrid, onde tivo de pro-
fesores a Rafael Lapesa e Dámaso Alonso. Fonte: premer aquí.

De orixe andaluza por parte da súa nai mestra e de labregos acomodados da raia entre Cáceres e Toledo por parte do
seu pai militar que, despois de estudar o bacharelato en Barcelona e a carreira de Filoloxía Románica en Madrid.

Fonte: premer aquí.

Cartel número 4: Escritora alófona?
A primeira acepción que aparece no dicionario da Real Academia Española (RAE) do termo alófono alude a aquel
que se expresa nun idioma diferente. Trátase, neste caso, dun adxectivo.

Por exemplo, se dun grupo de cinco homes, catro falan en inglés e o quinto é alófono, este último suxeito terá difi -
cultades para comprender as conversacións que manteñan na lingua de Shakespeare. Ou, o equipo é dominicano pero
o adestrador é alófono, por iso ten un tradutor. Tamén Considérome un escritor arxentino alófono, xa que non escribo
en castelán. Fonte: premer aquí.

"Eu non son alófona porque o que practico, se é que escribo, podería definirse coma unha amorosa autofonía (…). A
miña relación con Galicia e a miña opción pola súa lingua é simplemente unha historia de amor", declaraba María
Victoria Moreno, en 1993, no congreso "Poetas alófonos en lingua galega". Fonte: premer aquí.

Cartel número 5: Sempre apoiando os/as que máis o necesitaban
No seu encontro con Galicia abrazou a súa cultura pero sobre todo a súa lingua, que pasou a ser o vehículo da súa li -
teratura e obxecto do seu compromiso. Ademais do traballo nas aulas, impartía cursos de galego en asociacións, o
que lle custaría no franquismo a retirada do pasaporte. O compromiso, ademais, non era só coa lingua, era tamén cos
menos favorecidos: «O galego é unha vella lingua de cultura, pero daquela había unha clara diferenciación social, e
era a lingua dos pobres. ¡Pero fillo, cos pobres sempre estiven! Daquela fíxome moita ilusión traballar polo galego, e
se tivese outra vez vinte anos volvería facelo», lembraba o ano da súa xubilación. Fonte: premer aquí.

Polas primeiras, en concreto as impartidas no Ateneo de Ourense, a Policía de Pontevedra chegou a retirarlle o pasa-
porte a comezos de 1975 por entender que esta institución estaba gobernada por dirixentes subversivos.  Fonte:
premer aquí.
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http://academia.gal/inicio/-/asset_publisher/m2gF/content/o-dia-das-letras-galegas-de-2018-estara-dedicado-a-maria-victoria-moreno-marquez
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/cultura/2017/06/18/unha-fada-chovida-do-ceo/0003_201706G18P38992.htm
http://academia.gal/inicio/-/asset_publisher/m2gF/content/o-dia-das-letras-galegas-de-2018-estara-dedicado-a-maria-victoria-moreno-marquez
https://definicion.de/alofono/
http://www.farodevigo.es/opinion/2017/06/20/maria-victoria-moreno-mestra/1701745.html
https://gl.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Victoria_Moreno
https://blog.xerais.gal/2017/maria-victoria-moreno-unha-escritora-para-as-letras-galegas-2018/
https://blog.xerais.gal/2017/maria-victoria-moreno-unha-escritora-para-as-letras-galegas-2018/
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/cultura/2017/06/18/unha-fada-chovida-do-ceo/0003_201706G18P38992.htm
http://praza.gal/cultura/14453/as-letras-do-2018-para-maria-victoria-moreno-a-profesora-que-viaxou-cara-ao-galego/


Cartel número 6: Dedicou a súa vida tamén ao ensino
A escritora á que se lle dedicará o 17 de maio do 2018 chegou a Galicia moi nova, con menos de 30 anos. Non viña
da súa Estremadura natal, porque xa pasara por Barcelona e mais por Madrid, onde estudou Filoloxía Románica. A
principios dos escuros anos 60 comezou a dar clase en Pontevedra, a que tras breves estadías en Lugo e Vilalonga
tornaría na súa cidade e onde o seu nome ficaría ligado para sempre á historia de dous centros educativos, os institu-
tos Valle-Inclán e Torrente Ballester, ao que cedeu a súa enorme biblioteca persoal. Fonte: premer aquí.

Cartel número 7: Quero ser escritora!
As letras eran doces,

eu tiña fame

e decidín comelas

ata fartarme.

Fonte: MORENO, M.V. (2005).

Cartel número 8: O seu coche vermello chamábase Teresita
Dunha volta, viñamos de Santiago, dun acto, as dúas (con Fina Casalderrey) na súa “Teresita” (só a ela se lle puido
ocorrer poñer ao seu coche -vermello, por certo- un nome de muller), ela conducía... Fonte: premer aquí.

Alma, a súa cadela, ou Teresita o seu coche vermello, foron algúns deles. Pingas que compuxeron o océano da súa
personalidade no que, como vemos, aínda se botan barcos a navegar sabedores, como sabemos moitos, que aínda se
poden apañar moitos peixes. Fonte: premer aquí.

[...] amor e pan,

casa, escola e camiños,

Nica e Iván...

Fonte: MORENO, M.V. (2005). Eu conto, ti cantas... Vigo: Xerais.

Cartel número 9: María Victoria escolleu o galego (2º EP)
"Eu non son alófona porque o que practico, se é que escribo, podería definirse coma unha amorosa autofonía (…). A
miña relación con Galicia e a miña opción pola súa lingua é simplemente unha historia de amor", declaraba María
Victoria Moreno, en 1993, no congreso "Poetas alófonos en lingua galega". Fonte: prremer aquí.

Cartel número 10: Agasallou todos os seus libros ao instituto
no que traballou (Biblioteca)

Cumpriuse a vontade da profesora e escritora María Victoria Moreno. A súa biblioteca particular xa está no centro no
que impartíu a súa docencia ata o seu pasamento, o IES Torrente Ballester. A familia da autora, falecida o 21 de no-
vembro do 2005, participou no acto de recepción dos libros doados, que se desenvolveu no instituto. Pedro Iturbu-
rúa, vicedirector do centro, comentou que a biblioteca da profesora desaparecida consta duns 4.500 libros, pero aínda
non están todos catalogados. Fonte: premer aquí.
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5.Actividades para E. Infantil
Actividade EI1_globalizada_lecto

RECORTA OU PICA A FOTO, PALABRAS CO NOME E AS LETRAS DO APELIDO DE MARÍA VIC-
TORIA MORENO PARA ENGADIR NA PORTADA DOS TRABALLOS DO TRIMESTRE.

 

PICAR

 

RECORTAR

 

PEGAR 
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Actividade EI2_globalizada_plástica

MARÍA VICTORIA CHAMABA O SEU COCHE VERMELLO “TERESITA”. RECORTA OU PICA AS RO-
DAS E A SÚA FOTO E IMAXINA COMO ERA DEBUXÁNDOOS OS DOUS. A DECORAR A CLASE!

 

PICAR

 

RECORTAR

 

PEGAR 
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TERESITA

Imaxes: Fundación M. Wolff.

CARTEL

8



Actividade EI3_globalizada_ed. igualdade_mates

Estes son algúns dos autores e autoras aos que se dedicou o Día das Letras Galegas.
Fíxate cales son mulleres, destácaas como queiras e cóntaas. Cantas son? Hai poucas
ou moitas? Pénsao.

HAI  ____  MULLERES.

 

PENSAR

 

FALAR

 

COLOREAR

 

PEGAR 

 

EDI 
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Actividade EI4_globalizada_lecto_creatividade

Un cachiño de bica? Practica a escrita das letras que máis che gus-
tan decorándoas mentres saen da cunca.

AS LETRAS ERAN DOCES,

EU TIÑA FAME

E DECIDÍN COMELAS

ATA FARTARME

 

ESCRIBIR

 

COLOREAR

 

EDI 
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Ilustración: Manolo Uhía.
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6.Actividades para 1º, 2º e 3º de E. Primaria
Actividade EP1_mates

Mira as fotos da actividade EI3. Completa:
Hai ____ mulleres.

Hai ____ homes. ____ + ____ = ____

En total hai ____.

CONTAR

 
ESCRIBIR

 
SUMAR

 
PENSAR

Actividade EP2_mates

Nas fotos da actividade EI3 non están todos os autores e autoras do Día das
Letras Galegas. Faltan 41 homenaxeados. Cantos levamos en total.
Hai ____ homenaxeados e homenaxeadas nas fotos.

Faltan ____ homenaxeados e homenaxeadas.

Levamos xa ____ homenaxeados e homenaxeadas.

CONTAR

 
ESCRIBIR

 
PENSAR

Actividade EP3_mates

Se as contas, a historia vida de María Victoria Moreno en 200 palabras ten,
en realidade, 227. A vida en máis palabras suma 606 palabras. Cantas pa-
labras máis usa a historia máis longa?

 

CONTAR

 

ESCRIBIR

 

SUMAR

 

PENSAR
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Actividade EP4_sociais

Se María Victoria Moreno viaxase no seu “Teresita” ao lugar onde vivides,
por que lugares pasariades? Por equipos ou individualmente, informáde-
vos do lugar onde residiu e trazade o camiño ata o voso colexio.

Usa, se o desexas, Google Maps. 
Usa, se o desexas, Bing Maps.

Usa, se o desexas, o visualizador de mapas da Xunta.

 

BUSCAR

 

ESCRIBIR

 

EDI

 

TABLETA

 

MÓBIL
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http://mapas.xunta.es/visores/basico/
https://www.bing.com/maps
https://www.google.es/maps


Actividade EP5_lingua

Imaxínate poeta por un momento. Ponte no lugar de María Victoria More-
no e completa este versos. A ver se se che ocorren as mesmas ou distintas
palabras que a ela.

Cunha presa de letras

e un aloumiño

vouche contar un conto

coma_______________.

As letras eran_______________.

Mais son amigos,

larpeiros e curiosos

coma_______________.

Era limpo, garimoso

moi amable con calquera

tan ledo coma_______________.

 

SUMAR

 

PENSAR
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CARTEL

8

DETALLE DO CARTEL 7.

DETALLE DO CARTEL 1.

Versos extraídos do seu libro “Eu conto, ti cantas...”.



7.Actividades para 4º, 5º e 6º de E. Primaria
Actividade EP6_sociais

Sinala neste mapa de España os lugares da vida de María Victoria Moreno:
onde naceu, onde estudou, a cidade onde máis tempo viviu en Galicia...

Usa, se o desexas, Google Maps. 
Usa, se o desexas, Bing Maps.

Usa, se o desexas, o visualizador de mapas da Xunta.

 

BUSCAR

 

ESCRIBIR

 

EDI

 

TABLETA

 

MÓBIL
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Imaxe: La historia con mapas.

CARTEL

1-10

http://mapas.xunta.es/visores/basico/
https://www.bing.com/maps
https://www.google.es/maps


Actividade EP7_mates

Le estes dous textos extraídos da Wikipedia e de Cultura Galega:

Agora, resolve estas preguntas que xorden:
1. Cantos anos tiña María Victoria cando morreu segundo o que dixo

cando comezou o bacharelato?

2. Cantos anos tiña en realidade María Victoria cando morreu ?

 
PENSAR

 
ESCRIBIR

 
EDI

 
TABLETA

 
MÓBIL
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IMAXE: WIKIPEDIA.

IMAXE: CULTURA GALEGA.

CARTEL

2

https://gl.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Victoria_Moreno
http://www.culturagalega.org/album/detalle.php?id=60


Actividade EP8_lingua_lectura comprensiva_apr. cooperativa

Por grupos, lede texto “A vida de María Victoria Moreno en máis palabras”
e contestade as seguintes cuestións:

1. Por que lle unha vez lle retiraron o pasaporte a María Victoria?

FOTO DETALLE DO CARTEL 5.

2. Cal é o título do seu libro xuvenil máis famoso?

3. En que dous institutos de Pontevedra deu clases María Victoria?

4. Como se titulou a súa primeira obra?

5. Onde naceu a escritora? A que Comunidade Autónoma pertence?

6. Con que libro obtivo o terceiro premio O Barco de Vapor de 1985?

7. Que significan as iniciais COU? E IBBY? Investigade.

 

LER

 

BUSCAR

 

FALAR

 

ESCRIBIR
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CARTEL

1-10



Actividade EP9_lingua_ed. igualdade_apr. cooperativa

Por grupos, investigade (preguntando a alguén, consultando na Internet, 
buscando en libros...) e escribide quen son a mulleres das fotos. Unha é moi
sinxela. Non vos queixedes :)

Se vos atopades perdidos ou perdidas, veña, consultade unha pistiña.

Pista 1: preme aquí.

Pista 2: preme aquí.

 

BUSCAR

 

FALAR

 

ESCRIBIR

 

EDI

 

TABLETA

 

MÓBIL
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CARTEL

1-10

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamacho/node/652
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamacho/node/651


Actividade EP10_lingua_mates_apr. cooperativa

Cifras e letras
Buscamos unha palabra de 7 letras relacionada con María
Vivtoria, pero pode haber máis e maiores.

A M E I U V Z Q R
Seguimos con letras, procuramos agora outra de 7 letras relacionada con
María Vivtoria Moreno, pero pode haber máis e maiores.

S T E T R I E M A
E agora as cifras. Con estes números da vida de María Victoria tes que che-
gar ao resultado de 32. Podes sumar, restar, dividir e multiplicar. O tempo
empeza xa!

Ano de nace-
mento

39

Día de nace-
mento

1

Mulleres nas
LLGG

4

Mes de nace-
mento

5

Ano de pasa-
mento

21

Solucións: preme aquí.

 
PENSAR

 
ESCRIBIR

 
EDI

 
TABLETA

 
MÓBIL
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IMAXE: QUEPASANACOSTA

IMAXE: FARO DE VIGO.

CARTEL

1-10

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamacho/system/files/SOLUCI%C3%93NS%20CIFRAS%20E%20LETRAS_EXPOSICI%C3%93N_Mar%C3%ADa%20Victoria%20Moreno_Unha%20historia%20de%20amor%20con%20Galicia.pdf


8.Actividades para a atención á diversidade
Actividade AD1_lectura imaxes

Os 10 carteis en pictogramas
Le o título dos carteis da exposición para coñecer máis a María Victoria
Moreno. Logo, podes recortalos e compoñer as frases de novo.

 

O DÍA

 

DAS LETRAS

 

GALEGAS

 

RECORDAMOS

 

A M.V. MORENO

 

M.V. MORENO

 

NACEU

 

EN ESTREMADURA

 

E AMOU

 

GALICIA

 

M.V. MORENO

 

COÑECEU

 

MOITOS

 

LUGARES

 

M.V. MORENO

 

ESCRIBIU

 

EN IDIOMA

 

GALEGO

 

M.V. MORENO

 

AXUDABA

 

Á XENTE
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CARTEL

1
CARTEL

2
CARTEL

3
CARTEL

4
CARTEL

5



Os 10 carteis en pictogramas
Le o título dos carteis da exposición para coñecer máis a María Victoria
Moreno. Logo, podes recortalos e compoñer as frases de novo.

 

M.V. MORENO

 

ERA

 

PROFESORA

 

M.V. MORENO

 

ERA

 

ESCRITORA

 

M.V. MORENO

 

TIÑA

 

UN COCHE

 

VERMELLO

 

M.V. MORENO

 

ESCOLLEU

 

O IDIOMA

 

GALEGO

 

M.V. MORENO

 

REGALOU

 

LIBROS

 

AO INSTITUTO
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CARTEL

6
CARTEL

7
CARTEL

8
CARTEL

9
CARTEL

10



Actividade AD2_lectura imaxes

Ordenando frases
Vaia! Que desordenado está todo. Serías quen de organizar ben as frases 
sobre a vida de María Victoria Moreno?

ERA

 

PROFESORA

 

M.V. MORENO

ERA

 

M.V. MORENO

 

ESCRITORA

GALICIA

 

AMOU

 

M.V. MORENO
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CARTEL

1-10



9.Referencias

9.1.Bibliografía

Libros seus
En galego

Literatura infanto-xuvenil
• Mar adiante, Sada, Ediciós do Castro, 1973. Preme para saber máis

• A festa no faiado, Vigo, Galaxia, 1983. Preme para saber máis

• A brétema, Vigo, Galaxia, 1985. Preme para saber máis

• Leonardo e os fontaneiros, Vigo, Galaxia-SM, 1986. 3º Premio O Barco de Vapor. Preme para saber máis

• Anagnórise, Vigo, Galaxia, 1988. Despois incluída na Biblioteca Galega 120. Preme para saber máis

• O cataventos, Santiago de Compostela, Sotelo Blanco, 1989. Preme para saber máis

• ¿Un cachiño de bica?, Vigo, SM, 1994. Preme para saber máis

• ¿E haberá tirón de orellas?, Vigo, Galaxia, 1997. Preme para saber máis

• Guedellas de seda e liño, Vigo, Galaxia, 1999. Preme para saber máis

• Eu conto, ti cantas, Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 2005. Preme para saber máis

• O amor e as palabras, Urco Editora, 2017. Preme para saber máis

Ensaio
• As linguas de España, Santiago, Colección Andel n.º 9, Xunta de Galicia, 1991.

• Verso e prosa, Santiago, Colección Andel n.º 15, Xunta de Galicia, 1991.

• Diario da luz e a sombra, Vigo, Xerais, 2004.

Narrativa
• Querida avoa, Vigo, Contos do Castromil, 1992.

Poesía
• Elexías de luz, Vigo, Xerais, 2006.

Traducións
• Mecanoscrito da segunda orixe (Mecanoscrit del segon origen, 1974), de Manuel de Pedrolo, Vigo, Galaxia,

1989.

Obras colectivas
• O cataventos, en Contos pra nenos, Vigo, Galaxia, 1979.

• Comentarios de texto: descubrir a realidade, en Xornadas da Lingua Galega no Ensino, Santiago, Xunta, 1984.

• Literatura século XX. Iniciación universitaria, Vigo, Galaxia/SM, 1985. Con Xesús Rábade Paredes.

• Nico e Miños", en 8 contos, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1989.

• Querida avoa, en Lerias, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1991.
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• S.O.S., en Contos de hogano, Santiago de Compostela, El Correo Gallego, 1992.

• O libro das saudades e os degoiros, en Ruta Rosalía 1993, Caixa Galicia. Santiago de Compostela, 1993.

• Pan con chocolate, en Relatos para un tempo novo, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1993.

• Discurso pronunciado por Xesús Alonso Montero no acto no que recibiu o Pedrón de Ouro, en Comentarios de
textos populares e de masas, Vigo, Xerais, 1994.

• ¿Escritora alófona eu", en Poetas alófonos en lingua galega, Vigo, Galaxia, 1994.

• E dixo o corvo..., Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1997.[27]

• ¡Xa non teño medo!, en A maxia das palabras, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1998-1999.

• Amigos de mil cores, en Campaña de Lectura 2001, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2001.

• Carta de amor, en Carlos Casares: a semente aquecida da palabra, Santiago de Compostela, CCG, 2003.[28]

• O encontro, en Un libro, a maior aventura, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2003.

• O grumete, en Contos de charlatáns, grumetes, botas e fendas, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia,
2004.

Obra en revistas
• Estou a escribir a contrarreloxo. Entrevista con Xosé A. Neira Cruz, Fadamorgana. Santiago de Compostela, nº

3 (decembro 1999).

En castelán
• Os novísimos da poesía galega / Los novísimos de la poesía gallega (ed. bilingüe), Madrid, Ediciones Akal,

1973.

• Alcores de Donalvar. Orixinal inédito en castelán, de 1969, traducido por Xavier Senín ao galego co título
Onde o aire non era brisa, Galaxia, 2009.

• M.V.M., una profesora feliz de serlo. CLIJ: cuadernos de literatura infantil y juvenil (Barcelona) (41): 48–50.
xullo-agosto de 1992. Preme para saber máis

Traducións
• El perro Rin y el lobo Crispín, 1986, de Carlos Casares.

Libros e artigos sobre ela
• RIOS, E. e AGRA, E. (2016). Mulleres bravas da nosa historia: María Victoria Moreno. Santiago de Compos-

tela: Urco. P  reme p  ara saber máis  

9.2.Páxinas web
• RAG (2017): O Día das Letras Galegas de 2018 estará dedicado a María Victoria Moreno Márquez [en liña].

Real Academia Galega. Sitio: preme para saber máis.
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