
BOAS POLIÑOS!!  

Como xa sabedes, este domingo celébrase o  

DÍA DAS LETRAS GALEGAS en Galicia.  

Que significa isto? 

É unha homenaxe, para aquelas persoas que destacan 

pola súa creación literaria en lingua galega  

ou pola súa defensa deste fermoso idioma.  

Na seguinte ligazón podedes pescudar máis, e 

descubrir quenes foron  

as persoas homonaxeadas dende o ano 2002. 

http://seminariogalan.org/inicio/dia 

 

 

http://seminariogalan.org/inicio/dia


Precisamente por ista gran celebración as actividades e tarefas desta semana serán un pouco diferentes: 

EDUCACIÓN PLÁSTICA 

 Realizar de forma a libre nun folio en grande a portada dunha das obras escritas por Ricardo Carvalho Calero. 

Recordade respetar as marxes e coidar a limpeza e a estética da tarefa. Título da obra na parte de arriba do folio, no 

centro superior, todo en maiúsculas, e debaixo, o voso debuxo, recordade que entre o título e o debuxo ten que existir 

relación, é dicir, a ilustración aporta información sobre o tema a tratar dentro do libro.  

EDUCACIÓN MUSICAL  

 Deseñar unha coreografía da seguinte cantiga, podedes animarvos a facelo en familia. Recordade que podedes 

empregar disfraces, materiais e todo tipo de axudas para transmitir a mensaxe da cantiga a través dos vosos bailes.  

Patrimonio Natural · Mamá Cabra https://www.youtube.com/watch?v=mTrozz_5WxE&list=PL3hpzVxM69yVFxSFEubuZaVJNiNIzJ3mF&index=27 

 Agardo os vosos vídeos! A darlle ritmo ao corpo! 

LINGUA GALEGA  

 Adxunto os PDFs a través dos cales ides descubrir ao homenaxeado mentres seguides mellorando a vosa 

comprensión lectora e aprendendo lingua galega. 

https://www.youtube.com/watch?v=mTrozz_5WxE&list=PL3hpzVxM69yVFxSFEubuZaVJNiNIzJ3mF&index=27


CIENCIAS DA NATUREZA 

 Debido a esta gran homenaxe, dende esta materia imos  pescudar aqueles animales que pertencen a Galicia. 

Imos realizar unha ficha dos cinco que elixades. Tendes que por o seu nome en grande en maiúsculas na parte 

superior do folio, centrado e debaixo facer un debuxo do animal. Cada folio, será para un animal.  

 O alumnado de segundo deberedes clasificar un a un (cada un na súa ficha) se o voso animal e vertebrado ou 

invertebrado. De ser vertebrado, se se trata dun anfibio, dun reptil, dunha ave, dun mamífero ou dun peixe.  

 Finalmente, podedes gravar un vídeo amosando e presentando os animais elixidos, e explicándonos porque 

elixíchedes eses cinco e non outros.  

CIENCIAS SOCIAIS Adxunto os PDFs 

MATEMÁTICAS páxinas do libro, da 106 a 113 

FELIZ SEMANA!! 

Recordade que tendes ata o luns próximo para enviar os vosos traballos desta semana, poñede no asunto do correo o 

voso nome e a materia. Se tendes algunha dúbida, consultádema.   

Grazas. 


