
3º EDUCACIÓN PRIMARIA

ESTAS ACTIVIDADES SON PARA FACER OS DÍAS 16, 17 E 18 DE MARZO.
NON OLVIDEDES REALIZAR O TRABALLO DOS PARQUES NATURAIS.

MATEMÁTICAS:

1.- Divide:

2.- Suma:

CPI CASTRO BAXOI 2019-2020



3º EDUCACIÓN PRIMARIA

Suma:

3.- Resta:
3.- 
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3.- Resta.
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LENGUA CASTELLANA:

1.-Realiza un diario de los días que no vienes al cole:

Ejemplo:
Día:_____________
¿Qué hiciste por la mañana?
¿Qué hiciste por la tarde?

2.- Inventa una pequña historia en el que aparezcan
los siguientes personajes: un león, una niña y un tren.

Título:_____________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
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LINGUA GALEGA:

Copia e memoriza estes trabalinguas:

Unha raposa con cara de risa
roía na rula de rabo de rosa,
e a rula rabuda berraba rabiosa:
- Non roias no rabo da rula, raposa.

Había unha vez un cativo
comendo un ovo batido,
puxo a culler do revés.
Queres que cho conte outra vez.

Este neno paspallás
saber correr para atrás
e camiñar do revés.
Queres que cho conte outra vez?
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Fai a seguinte lectura:

AS ÁRBORES:

As  árbores  son  de  seguro  a  expresión  máis  xenuína  da
personalidade dun territorio. Posuír árbores significa ter paisaxes
vexetais cheas de vida e riqueza, cheas de historias e lendas, de
tradicións e cultura.

A Comunidade galega é un dos territorios máis ricos en
árbores,  que  se  encontran  unidas  á  historia  e  cultura  do  pobo
galego desde hai moito tempo. Moitas delas utilizáronse ó longo dos
séculos polas súas virtudes curativas, productivas ou alimentarias.
Formando parte da memoria colectiva do noso pobo de xeración en
xeración.  É  difícil  intentar  definir  Galicia  sen  fa  lar  das  súas
árbores: castiñeiros, carballos e outras tantas especies arbóreas
propias  da nosa terra.  Coñecelas  e  defendelas  é  unha  forma de
respectar a nosa personalidade colectiva e as nosas tradicións máis
xenuínas.

Galicia  é  o  territorio  de España con máis  árbores,  pero co
paso do tempo cada vez hai  menos terra dedicada as nosas
fragas, e labor de todos protexelas  para que poidan sobrevivir  e
así disfrutar delas.

 Árbores “autóctonas”: as propias dun lugar.
 Árbores “alóctonas”: as que se introducen nun territorio. Veñen

de fora, causando moitas veces graves problemas. 

CPI CASTRO BAXOI 2019-2020



3º EDUCACIÓN PRIMARIA

Todo o noso entorno, toda a paisaxe da Terra non sería posible
se non houbese árbores. Isto indícanos a importancia destes seres
vivios “sen árbores non existiria a vida”.

PARA QUE SERVEN AS ÁRBORES?

- Dan froitos.

- Preveñen a erosión.

- Proporcionan osíxeno.

- Eliminan dióxido de carbono.

- Albergan vida.

- Fan a paisaxe mais fermosa.

-  Con  elas  podemos  elaborar  papel,  utensilos,  embarcacións,
medicinas, mobles...

A deforestación incrementa o quecemento global do noso planeta.
Así  o  determinou unha investigación  recente desenrolada por un
grupo de científicos. 

CURIOSIDADES SOBRE AS ÁRBORES:

 AUnha  das  árbore  máis  antigas da  terra  chámase
Matusalém.  Está  situado  nas  Montañas  Brancas,  en  California
(EE.UU). É un piñeiro. Un cálculo da idade en base a un estudo dos
aneis no seu tronco di que ten 4.765 anos de idade - ou tivo no
momento da análise. A súa localización exacta é un segredo para
evitar vandalismo. 
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 A árbore máis antiga do mundo, unha picea de 9.550 anos,
data  da  era  glacial,  foi  descuberta  na  provincia  de  Dalarna,  en
Suecia. A parte visible da árbore, de catro metros de altura, ten
arredor  duns  600  anos,  pero  o  seu  sistema  de  raíces  estivo  a
crecer por uns 9.550 anos. O conxunto de árbores máis vellas que
se  coñecen  son  piñeiros  de  Tasmania,  ou  piñeiro  de  Huon
(Lagarostrobus franklinni), con 10.500 anos.

 Existen árbores que son moi perigosas e implican un gran
perigo  para  os  seres  humanos.  A  árbore  Hippomane  mancinella,
conocida coma “a manzanilla da morte” ou “árbore da morte”, é unha
árbore moi tóxica e varios dos seus compostos, sobre todo os seus
froitos, implican un risco mortal para os seres humanos.

 O Xeneral Sherman,  está nos Estados Unidos no Parque
nacional de Sequoia, é din que é a árbore mais alta e grande do
mundo.

 A árbore máis alta do mundo, descuberta  no  2006 no
norte de California, é unha sequoia de 115 metros. Para darlle un
nome tiraron da mitoloxía grega e alcumárono "Hyperion",  o  seu
significado é "o que vive arriba" ou "o que mira dende arriba".

 A  Árbore  de Tule,  esta  árbore  encóntrase
en Oxaca (México),  é  un  ciprés  xigante  ten  entre  2000 e  3000
anos, moita xente visítao a cotío xa que é algo que impresiona.

 A árbore máis grosa do mundo, o alcipreste de Oaxaca
(México) con14,05 m. de diámetro e 40 contorno.

 A árbore máis grande de Galicia é un eucalipto, “O avó” de
Chavín situado preto de Viveiro (Lugo) no parque natural do Souto
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dá Retorta. Esta árbore foi plantada en 1880 e alcanza os 67 m. de
altura e un perímetro de 10,5 m.

 A árbore máis vella de Galicia é a “Sobreira de Balboa”
(Arnois),  con  máis  de  600  anos.  Tamén  existe  un  teixo  en
Pontedeume que pode ter uns 300 anos.

 A árbore con máis perímetro de Galicia é “O Castiñeiro
de Pombairiños”,  situado no "Souto de Rozabales" de Manzaneda
(Ourense), con 12,15 m. Aínda que algúns din que ten máis de 2.000
anos, os expertos sitúan a súa idade en algo máis de 500 anos. 

 O 21 de marzo, celébrase o “Día da Árbore”, coíncidindo
co  comezo  da  primavera,  celébrase  o  Día  da  Árbore,  chamado
tamén Día Forestal Mundial,  para recordarnos a todos e todas a
importancia que teñen as árbores para o medio ambiente. Celébrase
a nivel internacional dende 1971. Aínda que en cada país ten unha
data diferente. O primeiro en celebrar este día foi Suecia no 1840,
en España foi en 1899 en Cataluña a primera celebración.

Castelao dinos que as árbores teñen unha simboloxía importante
para  Galicia:"A  árbore  é  o  símbolo  do  señorío  espiritual  de
Galicia. A árbore é un engado dos ollos pola súa fermosura; é
unha  ledicia  dos  oídos  porque  nela  cantan  os  paxaros:  é  un
arrolador  do  espírito  porque  nas  súas  polas  conta  contos  o
vento. A árbore dános froita, que é un manxar composto polo
mesmo creador para regalía do noso paladar: o derradeiro ben
que nos quedou do paraíso perdido. A árbore pídelle auga ao ceo
para que a terra teña sangue, vida e bonitura".
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SEN ÁRBORES NON HABERÍA VIDA 

COIDÉMOLAS!
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