
                                        SEMANA DO 25 AO 29 DE MAIO 

Olitaaaa!!!!!! O estades a facer moi ben , grazas polo voso traballo e pola boa coordinación, 

entre todos/as podemos con esta situación que estamos a vivir.  Imos por unha semana máis 

de traballo ou unha semana menos de tarefas.   

RETO SEMANAL.  Busca as diferenzas dos dous exemplos e logo inventa ti unha composición 

de búsqueda de elementos desaparecidos para compartila con todos/as.  

  

     Busca 3 diferenzas.         

 

ACTIVIDADE OBRADOIRO DE PLÁSTICA. Voluntario. 

Coas cousas que atopamos na natureza podemos crear marabillas. As miñas pedriñas as fixen 

con rotuladores e pinta uñas. Quedan chulísimas e pode ser un detalle a agasallar a papis, 

avós , amigos… Recordade que tíñamos pendente, se é posible antes de rematar o curso, 

intercambiar algo elaborado por nós para cada compi da clase (hai compis que teñen xa 

pulseiras e origamis para todos/as) Este pode ser un deses detalles. Animádevos.  

        

 

 



 

 

Luns  25. Matemáticas. A repasar os números romanos. 

Investigamos. No noso día a día onde atopamos ou úsanse estes números? 

 

 

 



 

Lengua. Esta teoría vale igual para Lingua Galega. 

 

 

 

 

 



 

Martes 26 . Ciencias. 

 

 

 

 



Matemáticas. 

 

Para dar solución ao exercicio 2, recordade que a posición que nos pide é a 

que temos que averiguar. Exemplo cantas centenas hai no número 3.456? 

Fíxate no número e na posición , colócate nas centenas 3.456 pois o resultado 

da pregunta sería o número hacia a esquerda, 34 C hai no número 3.456. 

Cantas unidades de millar ten? Pois colocámonos no sitio da UM no número 

3.456 e o número que hai na esquerda, é a solución, 3 UM.  

Coloca e calcula:3445,543+ 543,98=                   123,543-97,14= 

                          324,234x4,65=                          234.435:34= 

 

 



Mércores 27. Lingua. 

              

Recordade, esta teoría vale igual para castelán, o único que cambia é o nome da 

palabra grave por llana. A palabra sobresdrúxula ,acentúase a partir da cuarta sílaba 

tónica á esquerda. As regras de acentuación son moi importantes , xa que para 

escribir ben, temos que acentuar ben as palabras e evitar faltas de ortografía. E 

non olvidar, comezar con maiúscula e rematar cun puuuuuuuuuuunto.              



 

Pensa un personaxe coñecido e fai unha descrición del para  adiviñala  entre 

todos/as. Faino recordando os datos que tes que dar 1º detalles do seu físico, 

2º como vai vestido, 3º como é de carácter e 4º que lle gusta facer ou calquer 

detalle que axude a adiviñar que personaxe é. Recorda facer boa letra e ter 

coidado coas faltas de ortografía. 

 



 

 

Esta teoría vale igual para Lingua galega. 



      Xoves 28 . C. Naturais.     

 

 

 



Matemáticas. Suma de fracciones. Si el denominador es igual, se suman los 

numeradores y queda la fracción nueva. 

 

Escribe como se leen las fracciones nuevas: 

 

 

 

 



Venres 29. C. Naturais. 

 

 

 

 

 



Ciencias Sociais. 

 

 

Fin do traballo, disfrutade moito dos momentos en familia que pronto 

chegarán os de compartir cós amigos/as. Saudiños, Cris. 


