
ACTIVIDADE LETRAS GALEGAS 

Propoñémosvos facer un VÍDEO do conto de  

RICARDO CARBALLO CALHERO: 

AS PITAS BAIXO A CHUVIA 

O alumnado de 4º, 5º e 6º gravará un audio cos fragmentos do conto que o 

titor/a lles indique e enviaranllo.  

O alumnado de Educación Infantil, 1º, 2º e 3º farán debuxos que ilustren a 

historia e enviaranllos ao titores/as. 

• Educación Infantil primeiro parágrafo: os fermosos galos que lembra  

cando el era neno e pasaba o verán nun Pazo, tiñan tamén algunha 

cabuxa e un cadeliño. O pai de Ricardo viña os sábados e merendaban 

pan con manteiga e azucre. 

• 1º EP do segundo parágrafo:  O neno, Ricardo, pasaba horas no 

galiñeiro mirando o que as pitas e o galo facían: comer herbas e 

miñocas, escaravellar na terra, poñer ovos. Incluso ás veces fala co 

eles e semellaba que o entendían. 

• 2º EP do terceiro parágrafo: Mirando para o galiñeiro dende a fiestra, 

de súpeto chegaron as nubes negras, o sol desapareceu e comezou a 

chover. Unha tormenta de verán con lóstrego e tronos. Facendo pozas 

no chan. 

Veu á pitas todas molladas, déronlle moita lástima e baixou para 

metelas no galiñeiro pero non foi capaz, escapábanlle aloxábanse cada 

vez máis. O neno chorou e berrou desconsolado. 

• 3º EP do cuarto parágrafo e fin do conto: O pai veuno e berrou dende 



a fiestra para que regresase á casa pero o neno non lle fixo caso, quería 

que as galiñas se metesen no galiñeiro. Saíu a súa avoa cun paraugas 

para collelo pero o neno, Ricardo, desesperado seguía chorando e 

correndo como un tolo detrás das galiñas. 

Saíu toda a familia  a buscar o neno pero como non o conseguiron 

cambiaron de plans e xuntos conseguiron poñer as aves ao abrigo. O 

galo doulle moito que facer, a avoa caeu tentando collelo pola cola. 

Ricardo quedou tranquilo cando veu a todos á cuberto pero tódolos 

da casa quedaron mollados coma pitos.   

 

 



 



 



 



 
 
 


