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Este ano incorporouse ao colexio un profesor chamado EUGENIO. A materia que imparte aos alumnos 

ten moito que ver coa física. ¿Como se chamaba o profesor que impartía esta materia o ano pasado por 

estas datas?  

A primeira letra do nome deste último equivalía a un determinado número para os antigos romanos. 

¿Que metal se asocia tradicionalmente a este número?  

¿Que posición ocupa na táboa periódica este metal?  

O elemento cabeza de grupo deste metal fai referencia en galego a unha parte do corpo. Esta parte 

tamén se pode dicir en galego con outra palabra que curiosamente en castelán adopta un significado 

totalmente distinto ao facer referencia a unha persoa cunha masa muscular espectacular. ¿A que 

palabra nos estamos a referir?  

Unha desas persoas as que se lle podía aplicar ese termo foi moi famoso no seu momento no cine e 

incluso se dedicou á política durante un tempo... ¿Que actor español empezou a súa carreira ao lado 

deste personaxe na película que o lanzou á fama en 1982?  

Este actor español estivo a piques de protagonizar unha famosa serie de televisión dos anos 80 en 

España, pero os seus pais declinaron a oferta ao ver a duración da mesma. ¿En que pobo andaluz foi 

rodada esta serie?  

O barco onde vivía o protagonista desta serie coincide cun peixe que é moi típico facelo ao forno 

envolto en papel de aluminio...¿Como se chama?  

Ese protagonista obtivo un recoñecemento internacional maior incluso que este pola súa participación 

nunha película histórica dentro da filmografía española. ¿A que cidade regresa o protagonista desta 

película despois de recibir o premio Nobel?  

A praia máis famosa desta cidade coincide co nome que se lle da a unha chuvia especial que ten lugar 

alá polo mes de agosto ¿Como se chama?  

O obxecto espacial que provoca este fenómeno leva asociado un perigo adicional ¿Cal?  

Non obstante, dentro deste tipo de obxectos espaciais, este non é o máis famoso. Este papel está 

reservado para outro que ¿Cando poderemos volver a velo?  

  

  CANDO CREADES TER TODO RESPONDIDO CORRECTAMENTE MANDADE AS RESPOSTAS A  

sansafq@gmail.com 

non se admitirá ningunha resposta que non se mande por e-mail 

só se admite unha contestación por clase 


