
 

A continuación detállovos o traballo por asignaturas: 

 Lingua Galega: imprimir as fichas que están a continuación, nelas 

hai esquemas sobre os adxectivos e os distintos graos nos que 

poden estar, que cómo xa e estudiamos en Lingua Castelá, veredes 

que é o mesmo.  

Ademáis de facer os exercicios das fichas, facer tamén os ex. 1,2,4 e 

5 da páx. 121. 

 

 Lingua Castelá: vamos a continuar co tema 8, para iso, fíxenvos un 

esquema esplicando o "grupo nominal" (páx. 116). Imprimir as 

fichas que están a continuación, os que poidan que as peguen na 

libreta, e os que non que garden as fotocopias. 

Ademáis de facer os exercicios das fichas, facer tamén os ex. 2,3,4,5 

e 7 da páx. 117. 

 

 Matemáticas: vamos comezar o tema 8: "Multiplicación y división 

de números decimales".  (acordádevos de poñelo na libreta) 

Primeiramente, vades leer na páx. 125 "¿Que sabes ya?" e facer os 

ex. 1 e 2 desa páxina. 

Despois na páx. 126 leedes a explicación e exemplos da 

"multiplicación de números decimales" e escribides na libreta o 

recadro en azul oscuro. Tamén vos pasarei un vídeo explicativo de 

"youtube", onde explica máis detalladamente a realización desta 

operación. 

Por último, facer ex. 1,2 e 3 da páx. 126 

 

 Ciencias da Natureza: vamos comezar o tema 5: "Os ecosistemas". 

Primeiramente, na aula virtual, vades ver o vídeo "A alimentación 

no ecosistema" (fixádevos que tedes que ir "pinchando" nas imaxes 

para que apareza o texto) 

Logo leer as páxs. 72 e 73 e facer esquema. Recordade, o título en 

"laranxa" é o título principal do esquema e logo os títulos en 

"verde", son os subtítulos dentro do principal, por exemplo: 

 

 

 

 

 



 

 

   Elementos 

 

     

            OS  

ECOSISTEMAS 

 

           Flora 

   Seres vivos 

 

           Fauna 

 

 

 

 

 Ciencias Sociais: vamos comezar o tema 5: "As institucións de 

España e da Unión Europea". 

Primeiramente leer na páx. 69 "Que sabes xa?". Só hai que leer e 

pensar a resposta, non fai falta que o escribades na libreta. 

Logo leer as páxs. 70 e 71 e facer esquema. Recordade, o título en 

"laranxa" é o título principal do esquema e logo os títulos en 

"verde", son os subtítulos dentro do principal, por exemplo: 

 

        A 

 localización 

 de España 

 

          

       O  

TERRITORIO      Os  

      DE     límites 

  ESPAÑA de España 

 

 

       A 

 organización 

 territorial 

 de España 

       



LINGUA GALEGA 

FAMILIA DE PALABRAS 

1. Rodea as palabras que pertencen á familia da palabra sinalada en cada caso. 

 

MAR:  mareo      mariñeiro     baixamar     mareiro     marfil     amarelo     preamar 

CAMPO:  acampada     capa     campestre     camión     campesiño     cámping     camaleón 

AVIÓN:  avidez     portaavións     aviador     ravioli     hidroavión     avioneta     violeta 

TERRA:  terráqueo     terreo     soterrar     aterrecer     subterráneo     terrible     interrogar 

 

2. Subliña so seguinte texto as palabras da familia de "camiño" 

 

Os meus tíos son camiñeiros, non hai nada que lles guste máis que unha boa camiñada. Todos os 

sábados érguense moi cedo e desprázanse no coche na busca dalgún camiño novo para 

percorrer. Mesmo teñen un grupo de Whatsapp con outros camiñantes! Sempre van por rutas 

marcadas, porque houbo unha ocasión en que a néboa os descamiñou e levaron un susto. Así 

que, se lles queres facer un regalo, pensa nunhas boas botas ou nun GPS e seguro que non vas 

desencamiñado! 

 

O ADXECTIVO 

 

 Os adxectivos: expresan calidades ou estados dos sustantivos. 
 
                                             que van diante do substantivo adoitan ter valor explicativo. 

 Os adxectivos 
 que van detrás do substantivo adoitan ter valor especificativo. 
  
 
  feminino    singular 

 Ten xénero:                    e número 
 
  masculino    plural 
 

 O xénero e o número do adxectivo teñen que ser os mesmos cos do substantivo ao que se 
refiren. 
 

 Diferenciamos dous tipos de adxectivo: 
 

 Variables: cambia a súa forma para masculino e feminino. Exemplo: negro - negra 
 

 Invariables: utilízase a mesma forma para masculino e feminino.    
                     Exemplo: muller forte - home forte 

 
 



 

3. Rodea a forma adecuada dos adxectivos que están entre paréntesis. 

 

 Nas fotografías que se fan desde as naves (espaciais / espacial), a Terra vese de cor 

(azulada / azulado) 

 O Sol é un astro (enormes / enorme) e (ardentes / ardente) que dá luz e calor á Terra. 

 Os cometas son astros (grande / grandes) que teñen unha cola (brillantes / brillante). 

 O universo está formado por astros (luminosas / luminosos) como as estrelas.  Se a noite 

é (escura / escuro) poderémolas observar. 

 Na lúa hai cráteres (profundo / profundos) polos cales ninguén baixou nunca. 

 Segundo algunhas teorías (científicas / científica), un (enormes / enorme) meteorito puxo 

fin aos (antigos / antigas) dinosauros. 

 Os (novas / novos) descubrimentos no planeta vermello axúdannos a entender o pasado 

dos planetas (solar / solares). 

 

4. Rodea, en cada caso, a opción adecuada para completar as seguintes afirmacións sobre os 

adxectivos: 

 

 O adxectivo é unha clase de palabra que normalmente acompaña (os substantivos / 

as preposicións / outros adxectivos). 

 O adxectivo "grande" é un exemplo de adxectivo ( variable / invariable / variable e 

invariable). 

 O adxectivo "bonito" é un exemplo de adxectivo (variable / invariable / variable e 

invariable). 

 Os adxectivos son palabras que expresan (accións ou estados / calidades ou estados / 

cantidades ou cousas). 

 O feminino do adxectivo "divertido" é (divertido / divertida / divertidos). 

 O feminino do adxectivo "fácil" é ( fácil / fáciles / fácila). 

 O plural do adxectivo "simpático" é (simpático / simpáticos / simpática). 

 Un exemplo de adxectivo invariable é (divertido / difícil / simpático). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRAOS DO ADXECTIVO 

 

 O adxectivo ten graos que indican a intesidade con que un substantivo posúe unha calidade. 
Pode ter tres graos: 
 
 Positivo: non indica intensidade. 

 
 Comparativo: compara a intensidade con que dous  

seres ou obxectos posúen unha mesma calidade.           de inferioridade (menos ... ca) 
                                                                 Hai tres tipos:        de igualdade (tan ... coma) 
                                                                                                   de superioridade (máis ... ca) 
 

 Superlativo: expresa unha calidade no seu grao máximo. 
                                                                                                            Sufixo: -ísimo/ ísima 
                        Adoitan formarse engadindo ao adxectivo 
                                                                                                             Adverbio moi 
 

*( Algúns adxectivos presentan formas especiais para o comparativo de superioridade e para              
o superlativo, por exemplo: bo - mellor - óptimo 
                                                  malo - peor - pésimo 

 

 

 

5. Completa as oracións cos adxectivos no grao que se pide en cada caso: 

 

 Xurxo é ____________________________ Brais. (Amable en grao comparativo de superioridade) 

 A película que vimos onte foi _____________________________ a da semana pasada. (Divertida 

en grao comparativo de igualdade) 

 A nova alumna de 5º parece _______________________. (Simpática en grao positivo) 

 Este exame de Matemáticas foi ________________________________ o anterior. (Difícil en grao 

comparativo de inferioridade) 

 Este libro de aventuras é ______________________________. (Interesante en grao superlativo) 

 O can aínda non acabou de comer, é ________________________________ os outros cachorros 

da camada. (Lento en grao comparativo de superioridade) 

 O pastel de froitas é ______________________________ o de chocolate. (Doce en grao 

comparativo de inferioridade) 

 O gato do meu veciño sempre ten o pelo _______________________. (Brillante en grao positivo) 

 María ten o pelo _______________________________ a súa cantante preferida. (Longo en grao 

comparativo de igualdade) 

 

 

 

 

 

 



LINGUA CASTELÁ 

PALABRAS DERIVADAS Y PRIMITIVAS 

1) Escribe las palabras derivadas que faltan. Debe contener uno de los siguientes prefijos 

o sufijos: 

- idad     -eza     in-     -ista     -ez     -ivo     pre- 

 

Guitarra El ______________________ tocaba flamenco, pop y rock. 

Rápido El tenista golpeó con ____________________ la pelota. 

Fácil Con sólo cuatro años toca el piano con _____________________. 

Decir Julio intenta __________________ el tiempo que hará el domingo. 

Negar Hoy tiene un mal día, está muy _____________________. 

Delicado David trata con mucha ___________________ las figuras de porcelana que pinta. 

Cómodo Sara siempre se queja que este sillón le parece ______________________. 

 

GRUPO NOMINAL 

 

 Es un conjunto de palabras que se agrupan en torno a un sustantivo. 
 

 Puede estar formado por una sola palabra o por varias. 
 

 El sustantivo es el núcleo del grupo nominal. ej) el soldado valiente 
                                                                                           (núcleo) 

 Las palabras que van delante del sustantivo son los determinantes (artículos, demostrativos, 
posesivos, numerales ...)  ej) el soldado valiente       esta casa        mi perro 
 

 Algunas palabras que acompañan al sustantivo funcionan como complementos. 
 
       Los adjetivos suelen ser el complemento en el grupo nominal. ej) el valiente soldado 
 

 Hay veces que los grupos nominales son muy largos porque contiene varios complementos. 
  ej) El valiente guerrero protagonista de esta historia no olvidó a su amada. 
 

 La principal función del grupo nominal es la de sujeto de la oración.  
  ej) La princesa se despidió de su amado. 
      (Sujeto = grupo nominal) 
 

                     
 
 
 

GRUPO 
NOMINAL

Determinante Núcleo Complementos



 

 

2) Subraya el núcleo de los siguientes grupos nominales: 

 

 Las espigas doradas. 

 Esta tarde lluviosa. 

 Nuestras vacaciones. 

 Aquellos bonitos pendientes. 

 Cinco hermanos. 

 El lago azul. 

 Las buenas noticias. 

 Algunas veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


