
AS NOSAS BANDEIRAS 

Esta nova semana propóñovos unha pequena tarefa de investigación e creación. 

Sabedes que tódalas bandeiras e os símbolos que representan teñen un 

significado? 

Posto que estamos a traballar España e Europa, imos comezar por estas dúas. 

A bandeira da Unión Europea (UE) é un símbolo de identidade e de unión. Está 

formada por 12 estrelas amarelas colocadas en círculo sobre un fondo de cor 

azul. Estas estrelas non teñen nada que ver co número de países da UE, 

porque... SABES CÁNTOS PAÍSES FORMAN PARTE DA UNIÓN EUROPEA? 

Se non fixeches a tarefa das bandeiras este pode 

ser un bo momento, e indicar cales son.  

Como ben che dicía, estas estrelas non teñen nada 

que ver co número de países, sabes que 

significan? 

Agora é a quenda da bandeira de España. Esta bandeira está divida en  tres 

franxas horizontais, dúas vermellas e unha 

central amarela na que se sitúa o escudo.  

Neste están representados os estandartes 

dos diferentes reinos que conformaron 

España. SABES CAL É CAL? Colócaos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COROA REAL 



Ademais da bandeira de España, cada Comunidade Autónoma ten a súa propia, 

e por iso imos a traballar tamén a nosa, a de Galicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao igual que ca bandeira de España indicando as partes, trata de procurar 

información sobre esta bandeira. Sobre todo as partes do escudo. 

 

E agora que estamos a falar tamén de democracia, dereitos e deberes, 

votacións... Propóñoche unha nova tarefa para que fagas con máis calma, con 

tempo e seguindo unha serie de pasos para levar a cabo na casa. 

 

Imos crear a... “A república independente da miña casa” (logo de Ikea).  

Xa estamos vendo que en cada país e a nivel mundial, temos unha serie de 

deberes e dereitos. Pois na nosa casa é igual, todos temos uns dereitos e uns 

deberes que cumprir. 

O que vos propoño nesta tarefa é que creedes a representación da vosa 

pequena comunidade. 

Crea a túa propia bandeira cos seus símbolos e decóraa como consideres. 

Lembra que ao igual que as bandeiras que vimos antes, cada símbolo ten un 

significado e ti tes que facer o mesmo ca túa bandeira.  

Podes facelo ca túa familia, posto que eles tamén están contigo nesa pequena 

república, e así podedes aportarvos diferentes ideas.  

Posto que tamén traballamos parte do proceso democrático, tanto para os 

dereitos e deberes, así como para as votacións, tamén che propoño que votedes 

as obrigas e dereitos da vosa república particular.  

Xa sabes que aínda que os adultos cumpran con máis obrigas cos nen@s, vos 

tamén tedes dereitos e obrigas. Ao mellor este é un momento interesante para 



facer un balance familiar e facer as vosas propias propostas e votacións sobre 

os dereitos e deberes no voso núcleo familiar. 

E por último, algo máis musical. Sabías que cada país ten o seu propio himno 

musical? Serías capaz de dicirme cal é o himno de: 

1. Europa. 

2. España. 

3. Galicia. 

Se queres enviar esta tarefa podes facelo de varias formas: 

- Por escrito co nome do autor e datas de composición. 

- Co enlace a web e cos datos anteriores. 

E xa postos... por que non crear o teu propio himno musical na casa! 

Para que che sexa máis sinxelo, podes coller algunha base musical que che 

guste e poñerlle unha letra, ou mesmo coller un dos himnos e crearlle a letra que 

máis che guste e que represente a esa pequena comunidade na que vives.  

Se te animas, podes enviar un escrito coa letra ou facer unha pequena gravación 

en enviarme un mp3 coa túa canción.  

 

Ánimo, seguro que pasas e pasades un bo momento xuntos! 

 

 

 


