
I CONCURSO DE ESOPÍAS
Este ano as Bibliotecas Escolares presentan  o seu día, o 24 de 
outubro, como BIBLIOTECA ESCOLAR... MATEMÁTICO!!!

Por esta razón nace o I CONCURSO DE ESOPÍAS…

1. Poderá participar todo o alumnado do IES Maximino Romero de Lema.

2. As esopías entregaranse na biblioteca antes do 7 de novembro.

3. Os textos seleccionados publicaranse na web do centro.

4. Esta é unha guía para a súa elaboración:

5. A esopía terá un mínimo de 5 palabras.

6. Podes crear un poema ou un microrrelato. Se queres engádelle  unha ilustración.

7. Se non se che ocorre un tema pensa que se escolles o medo non estaría mal… Por 
eso da época na que estamos.

ANÍMATE E PARTICIPA!!!!



I CONCURSO DE ESOPÍAS
ESOPÍAS... ESOPO + П

De onde saen as esopías? 

Esopo foi un famoso fabulista grego do VI a.C. É autor de fábulas 
tan  coñedas  como  A lebre  e  a  tartaruga ou  A chicharra  e  a  
formiga, nas que os animais se comportan como seres humanos e 
representan os seus vicios e as súas virtudes.

O número П é a relación entre a lonxitude dunha circunferencia 
e o seu diámetro. É o número irracional que desata paixón entre 
os  matemáticos.  É  por  iso  que,  a  busca  do  maior  número  de 
decimais do número supuxo un esforzo constante de numerosos 
científicos  ao  longo  da  historia,  dende  o  Antigo  Exipto  ata  a 
época actual. No ano 2011 chegouse a 10.000.000.000.000 cifras 
de decimais. O valor П truncado nas súas últimas cifras é 

П: 3´141592653589793238462643

Pois ben, sumando Esopo e o número П temos o resultado dunha 
esopía:  relato,  comentario  ou  poema  cun  máximo  de  140 
carácteres, onde cada palabra leva un número de letras igual ás 
sucesivas cifras do número П.

Anímate e crea a túa esopía.

Pódeslle engadir unha ilustración.

Se queres ver  modelos telos en: 

http://biblioeba.blogspot.com.es/2013/02/concurso-de-esopias-2913.html

Esta idea parte dunha actividade do IES Eduardo Blanco Amor de Culleredo. 

http://biblioeba.blogspot.com.es/2013/02/concurso-de-esopias-2913.html

