
ACTIVIDADE EP11_LINGUA_MATES_APR. COOP.
CIFRAS E LETRAS

Buscamos unha palabra de 7 letras relacionada co meu nome.

G F L R A S U T A
Seguimos con letras, procuramos agora outra palabra de 7 letras, pero pode haber máis e
maiores.

O T B A O E I C D
E agora as cifras. Con estes números da miña vida tes que chegar ao resultado de  2.
Podes sumar, restar, dividir e multiplicar e non é obrigatorio usar todos os números. O
tempo empeza xa!

Século de nacemento

20
Día de nacemento

28
Membros do SEG

17
Mes de nacemento

12
Día de pasamento

5

Solucións ao final da guía.

 
PENSAR

 
ESCRIBIR

 
EDI

 
TABLETA

 
MÓBIL

ACTIVIDADE EP12_EXPRESIÓN ESCRITA

INVENTANDO HISTORIAS

Viches o cartel número 9? Arrepiante, a que si? Representa a Santa Compaña. Escribín
isto sobre ela no meu libro A Galicia insólita:

A Santa Compaña [...] é unha reunión de almas, polo menos cinco, que todas as noites fan determinados percorridos desde a igrexa polos lu -

gares da parroquia. [...] Os cinco indispensables da Santa Compaña son: o que leva a cruz, o do estandarte, o do caldeiro de auga bendita, a

lanterna ou Farol para acompañar o Viático e a campá. [...] únese á Compaña a Visión co seu correspondente enterro.

[...] os que van na Compaña só van en espírito, o seu corpo queda na cama e aínda que o chamen non responde. Todos os compoñentes

teñen que gardar rigoroso segredo.

[...] O visionario que presencia o paso da Compaña co cortexo fúnebre pode coñecer quen é o que vai morrer por figurar detrás do cadaleito

[...]. se alguén ve a Compaña ou Visión e llo conta ao interesado, este vivirá bastantes anos máis.

Agora que xa che expliquei algo máis da Compaña, escribe un conto pequeno, un relato curto que

teña como protagonista esta tradición tan galega. A extensión máxima do conto será de 150 pala-

bras.

 
PENSAR

 
ESCRIBIR

LETRAS GALEGAS 2019 CEIP Raquel Camacho actividades imprimibles


