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ESTÁS ELÉCTRICO/A? 

 

O presente traballo céntrase na secuenciación de contidos e na elaboración de materiais 

curriculares para F.P. Básica (ámbito socio-lingüístico) e foi realizado por Xulia 

Rodríguez Abella, PES de Lingua e Literatura Galega do IES Urbano Lugrís de A 

Coruña. 
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1.-INTRODUCIÓN 
 

A implantación da F.P. Básica non conlevou a publicación de materiais 

curriculares específicos de apoio para o profesorado, nin moito menos de actividades 

enfocadas ao alumnado. É posible que isto se deba á diversidade de perfís profesionais e 

á heteroxeneidade  do alumnado que accede a tales programas. 

 Tendo en conta os contidos curriculares da Área de Formación Básica no ámbito 

sociolingüístico, o deseño destes materiais vai ser abordado  desde dous puntos de vista:     

 Primeiro, a través dun criterio individualizador mediante estratexias diversas que 

posibiliten unha mellor aprendizaxe dos contidos do ámbito, despois de identificar o 

nivel de coñecementos previos do alumnado. 

 Segundo, mediante a interdisciplinariedade, principio esencial para desenvolver as 

capacidades básicas a través do emprego de técnicas de traballo e para adquirir 

contidos de formación indispensables, conectando, directamente, coas actividades 

concretas do taller. 

O deseño das unidades didácticas, partindo dos criterios anteriores, pretende 

articularse dun xeito flexible, para que sexan susceptibles de ampliarse ou reducirse 

dependendo da duración do programa e da familia profesional na que se inscriban. É 

evidente o feito de non saber cómo canalizar a docencia dirixida a un alumnado tan 

heteroxéneo, que presenta unha situación social especialmente desfavorecida, co 

agravante de teren abandonado o sistema educativo regrado e conservando unha mala 

experiencia do seu paso pola escola. Trátase de que estas actividades permitan un 

achegamento participativo e motivador dos alumnos aos contidos propostos, mediante 

situacións que precisan de traballo individual ou grupal, a toma de decisións e a 

implicación activa nas diferentes actividades.  

O desenvolvemento curricular das unidades vaise centrar na familia profesional 

de Electricidade e Electrónica, debido a varios factores: 

 A formación básica da área debe ser integradora e tarnsversal, permitindo 

conectar os contidos propios do ámbito lingüístico-social cos contidos prácticos da 

rama profesional elixida polo alumnado, evitando así a excesiva compartimentación 

das diversas materias e facilitándolle a aprendizaxe.  

 A ampliación da formación xeral do alumnado mediante actividades motivadoras 

que contribúen a captar o  seu interese, para superar dificultades na escritura (letra 

ilexible, incorrecta separación  ou unión de palabras, problemas ortográficos …) e 

de lectura comprensiva. 

 A utilidade real de contidos, que o alumnado soe identificar como puramente 

“teóricos”,  no desenvolvemento diario das prácticas do taller e, a curto prazo, no 

seu futuro profesional.  

A secuenciación de contidos contempla as seguintes unidades didácticas:  

I.- PRESENTÁMONOS. 

II.- ¿ESTÁS EÉCTRIC@?. 

III.- CONTACTAMOS CANTANDO 

IV.- CINECLUB 

 

Á súa vez, as unidades didácticas inclúen os seguintes apartados:  

1.-Introdución e obxectivos (motivos e pretensións da actividade). 

2.-Metodoloxía (explicación do desenvolvemento da actividade). 

3.-Actividades (propiciatorias para a aprendizaxe). 

4.-Avaliación (inicial, formativa e final). 

5.-Bibliografía (breve selección bibliográfica sobre materiais complementarios) 
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Ademais das actividades concretas de cada unidade, e estreitamente relacionadas 

cos temas transversais, están as actividades extraescolares, que contribúen a potenciar 

as boas relacións do alumnado, facilitan o traballo en grupo e fomentan o coñecemento 

do entorno: servizos sociais(Concello e O.N.Gs), servizos culturais(Bibliotecas), 

asociacións e grupos xuvenís. Incluiremos propostas deste tipo a continuación das 

actividades.      

Hai un tema que considero fundamental pola súa relevancia na formación 

integral do alumnado, trátase da lectura, por iso imos dedicarlle un apartado especial en 

cada unidade. A partir da avaliación inicial do alumnado pódense analizar os hábitos de 

lectura (ou a carencia deles) e facer un listado de preferencias lectoras que contribúan a 

unha escolla axeitada. A experiencia diaria permítenos comprobar que este tipo de 

alumnado non le practicamente nada fóra da aula, e dentro dela acostuman darse 

situacións moi diversas, pero predominan os discentes que non len con fluidez nin teñen 

comprensión lectora e mesmo nos atopamos con algúns que deletrean en vez de ler. 

Aquí está o quid do fracaso escolar, polo tanto é esencial dedicar un tempo, dentro da 

aula, á lectura en voz alta e tamén á lectura silenciosa. Ademais, perseguindo a 

motivación, todos os textos iniciais baséanse en temas relacionados coa familia de 

Electricidade e Electrónica.        

Por último, o traballo contén unha selección bibliográfica para orientar sobre 

outros materiais útiles para o desenvolvemento da mesma..   
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2.- PROGRAMACIÓN 
 

 

 Este traballo pretende desenvolver materiais curriculares, da área de Formación  

Básica ,-do ámbito lingüístico-social-, que sirvan de apoio ás dúas modalidades de 

programas programas de “Formación educativa e profesional” e programas de 

“Iniciación profesional”. 

 Tomando como punto de partida os contidos orientativos da proba de acceso a 

ciclos formativos de grao medio, no apartado socio-cultural aparecen dous criterios 

básicos: 

 Comprensión e expresión de textos escritos con propiedade, autonomía e 

creatividade en galego e castelán. 

 Coñecemento da historia, xeografía e actitudes da nosa tradición e patrimonio 

cultural, así como a análise sinxela dos mecanismos e valores que rexen o 

funcionamento das sociedades. 

 

A continuación deste marco tan xenérico engádese unha proposta 

exemplificadora de contidos, igualmente extensa e difícil de adaptar a un alumnado tan 

diverso. Como docentes enfrontámonos á complicada tarefa de modificar os contidos 

mínimos para facelos máis accesibles a unha gran maioría do alumnado con fortes 

carencias de aprendizaxe, desmotivados, difíciles no seu comportamento e procedentes 

de familias desestruturadas. Por todo o anteriormente exposto dedúcese que non é doado 

programar contidos nin actividades, pero tentarei respostar ás necesidades e 

expectativas do profesorado e o alumnado. 

 Indicar os obxectivos do ámbito lingüístico-social. 

 Incluír a relación dos contidos mínimos das tres áreas que se inclúen no ámbito. Os 

dous apartados anteriores están recollidos dos Desenvolvementos curriculares dos 

Programas de F.P. Básica editados pola Xunta de Galicia. 

 Insistir na utilización dos procedementos: técnicas de estudo, sínteses, esquemas 

 

 

2.1.OBXECTIVOS: 

 

 Valorar e estimar as dúas linguas oficiais da nosa Comunidade. 

 Interpretar e analizar cómo as diferentes linguaxes (icónica, verbal, etc.) 

están presentes e interaccionan nos diferentes textos comunicativos, 

especialmente nos que teñen relación coa súa especialidade profesional. 

 Interpretar e diferenciar o uso da linguaxe verbal en contextos distintos, 

diferenciando o código oral do escrito, e a lingua usada nos contextos 

familiar, técnico e literario. 

 Respectar as normas básicas de convivencia na comunicación oral, usando 

unha linguaxe non agresiva e respectando a quenda de palabra. 

 Resumir con coherencia e en poucas frases o contido fundamental dunha 

conversa ou discusión oral. 

 Interpretar textos escritos sinxelos, especialmente os relacionados coas 

actividades prácticas de iniciación profesional. 

 Crear textos sinxelos por escrito con corrección. 
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 Obter información básica de diferentes fontes documentais, especialmente 

do dicionario e do ordenador. 

 Observar aspectos gramaticais básicos que sexan útiles para mellorar a 

capacidade de expresión oral e escrita. 

 Valorar a utilidade do dicionario e dos correctores dos programas 

informáticos de tratamento de textos para producir escritos correctos 

ortográfica e gramaticalmente. 

 Identificar, en mapas de diferente tipo, datos fundamentais sobre Galicia, 

España e Europa. 

 Identificar, nos medios de comunicación, problemas fundamentais que 

afectan a Galicia, a España e a Europa na actualidade, e establecer un xuízo 

persoal sobre eles. 

 Apreciar as liberdades democráticas e os dereitos fundamentais como unha 

conquista da humanidade, e rexeitar actitudes e situacións discriminatorias. 

 Recoñecer as manifestacións culturais máis próximas aos seus intereses: 

festas e tradicións da comarca, o cine e a literatura máis próxima, etc. 

            

            2.2.CONTIDOS: 

 

2.2.1. CONCEPTUAIS 

 A situación lingüística de Galicia. A convivencia de dúas linguas en 

desigualdade de condicións. 

 Linguaxe verbal e non verbal. 

 Lingua oral e escrita. 

 Variedades sociais da lingua: estándar, coloquial, culta e vulgar. 

 O texto escrito: adecuación, coherencia e cohesión. 

 Normas ortográficas. Ortografía da palabra, da oración e do discurso. 

 Clases de palabras e normas de concordancia. 

 O dicionario e o ordenador (bases de datos, internet, etc.) como fontes de 

documentación. 

 A procura e recollida de información: apuntamentos e fichas. 

 Pasos na elaboración dun texto escrito: o borrador, os conectadores, os 

índices e a redacción final. 

 Os diferentes textos escritos: a listaxe de materiais ou de elementos 

técnicos, a nota resumo de traballo realizado, o manual de instrucións, os 

impresos oficiais, etc. 

 Os correctores de programas de tratamento de textos. 

 As normas de cortesía na comunicación oral. 

 Os dereitos e as liberdades fundamentais das persoas. 
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 Situacións discriminatorias reais no noso contexto social: o paro, a situación 

da muller, a ancianidade, os inmigrantes, etc. 

 Situación física de Galicia e trazos paisaxísticos, climáticos e poboacionais 

básicos. 

 Os principais problemas de Galicia na actualidade e a súa presenza nos 

medios de comunicación: problemas gandeiros, a cota láctea, a redución de 

caladoiros e da flota, problemas industriais, o envellecemento da poboación, 

o paro, etc. 

 Galicia en España e en Europa. 

 A literatura máis próxima aos intereses dos participantes no PGS, en galego 

e en castelán. 

 As festas e as tradicións da comarca. 

 

2.2.2. PROCEDEMENTAIS 

 Comprensión da situación actual da lingua galega na nosa Comunidade. 

 Comprensión de cómo poden estar presentes nun mesmo texto elementos 

verbais e icónicos, e cómo colaboran a transmitir un significado. 

 Identificación dalgunhas características básicas que diferencian a lingua 

escrita da oral, usadas en contextos de tipo familiar, profesional e literario. 

 Identificación das normas básicas de convivencia na comunicación oral. 

 Participación ordenada e civilizada en discusións e debates. 

 Resumo oral dos contidos dunha discusión ou intervención máis longa. 

 Comprensión de textos escritos sinxelos, especialmente dos relacionados 

coa especialidade profesional. 

 Consulta do dicionario e de base de datos no ordenador. 

 Elaboración de apuntamentos e pequenas fichas coa síntese dos contidos 

consultados. 

 Elaboración de esquemas sinxelos que permitan ordenar e visualizar as 

ideas que se van a incluír nun texto escrito. 

 Redacción de textos sinxelos escritos con claridade e precisión no uso da 

linguaxe. 

 Diferenciación e interpretación de distintos tipos de mapas (físico, 

temáticos, políticos, etc.) referidos á realidade de Galicia e á de España. 

 Identificación dos trazos paisaxísticos, climáticos e poboacionais básicos de 

Galicia. 

 Lectura de xornais e identificación neles dalgúns problemas que afectan 

hoxe en día á sociedade galega. 

 Comprensión, a partir da lectura de xornais e da información obtida na 

televisión, da importancia que a política europea ten para Galicia e España. 
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 Lectura dalgunha narración xuvenil que reflicta a problemática que viven os 

mozos e mozas que seguen o Programa. 

 Análise de películas, vistas no cine ou na televisión, con interpretación do 

seu sentido xeral e algúns elementos técnicos utilizados nelas. 

 

2.2.3. ACTITUDINAIS 

 Preocupación pola normalización do galego en todos os contextos sociais. 

 Respecto e valoración do uso do galego e do castelán como medios eficaces 

de comunicación e de enriquecemento persoal e social. 

 Atención ás diferentes características da lingua usada en contextos diversos 

e respecto das convencións socialmente aceptadas. 

 Cooperación cos compañeiros e compañeiras na celebración de debates e 

discusións. 

 Constancia no respecto das normas básicas da convivencia na comunicación 

oral. 

 Aceptación das limitacións persoais no terreo da comprensión e expresión 

verbais, como punto de partida para a súa superación realista. 

 Actitude positiva ante as actividades necesarias para mellorar a 

comunicación oral e escrita. 

 Esforzo por superar as limitacións persoais no terreo da comprensión e 

expresión verbais. 

 Valoración da importancia que teñen as competencias lingüísticas en todos 

os campos da vida persoal, social e profesional. 

 Atención ás características dos diferentes textos lidos e analizados. 

 Consciencia da importancia que teñen os dicionarios e as bases de datos 

informáticas como fonte de información. 

 Esforzo por seguir os diferentes pasos na elaboración de sinxelos textos 

escritos. 

 Valoración dos progresos que se vaian conseguindo na expresión oral e 

escrita, por modestos que sexan. 

 Interese pola información que se pode obter sobre a realidade xeográfica e 

social a partir de diferentes tipos de mapas. 

 Preocupación polos problemas que afectan á sociedade galega e á española. 

 Espírito crítico ante as informacións recibidas dos medios de comunicación 

sobre a realidade da nosa sociedade. 

 Consciencia da importancia histórica do logro das liberdades e dereitos 

fundamentais. 

 Sensibilidade ante as situacións de inxustiza e discriminación existentes na 

nosa sociedade. 

 Apreciación do visionado de películas e da lectura de narracións axeitadas 

aos intereses dos alumnos e das alumnas que seguen o programa. 
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A secuenciación que considero máis axeitada consiste en combinar os textos do 

corpus central da primeira unidade ¿Estás eléctric@? con actividades da terceira 

Conectamos cantando e da seguinte Cineclub, de tal xeito que as dúas últimas sexan 

tamén introducidas nas tres avaliacións. A pesar de todo, a materia é susceptible de ser 

redistribuída de acordo cos gustos persoais do profesorado e coa dinámica de traballo 

dos grupos. 

  

 

3. UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

 

I.-  PRESENTÁMONOS 

 
 

1.-Introdución e obxectivos: 

 

 Como se indica no título da unidade trátase de coñecérmonos un pouco,  

presentándonos, informando ao alumnado da organización do novo curso, do que son os 

PGS, das actividades que imos realizar … e recollendo información sobre características 

persoais, familiares, sociais e académicas, para reflexionar sobre nós mesmos e ter un 

punto de partida polo que comezar. 

 

 

2.- Metodoloxía: 
 

Despois da presentación do profesorado, procédese a unha sucinta explicación  

sobre a organización e as finalidades da F.P. Básica, centrándose no perfil profesional 

elixido polo alumnado, neste caso Electricidade e Electrónica,  relacionándoo cos 

contidos do ámbito lingüístico-social e dándolles unha proxección de uso no 

desenvolvemento profesional de dita especialidade. Fago fincapé no tema da 

especialidade porque as clases prácticas  son a columna vertebral da F.P. Básica e o 

resto dos contidos, ou cando menos unha boa parte deles, deben xirar na súa órbita se 

queremos suscitar maiores expectativas no alumnado. 

A continuación presentarase o alumnado e logo entregaráselles un cuestionario 

persoal que nos proporcionará información individual e académica, ademais de darnos 

unha visión sobre as súas afeccións e aspiracións. É importante recalcar que non 

pretendemos obter información persoal por mera curiosidade, senón que esta será 

confidencial e contribuirá a que planifiquemos mellor o traballo do curso, atendendo ás 

súas necesidades concretas. 

 Finalmente remataremos este apartado cunha actividade vinculada á avaliación 

inicial, partindo da lectura dun texto, realizaremos certas preguntas sobre o mesmo, 

para ter unha idea clara das capacidades e carencias do noso alumnado.  

 

 

3.- Actividades: 

 

3.1.- E TI ¿QUEN VÉS  SENDO?: 

 Presentación do profesorado. 

  

 Exposición sobre os F.P.Básica, que pode resumirse no seguinte: 
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Estades nun Programa que pretende proporcionarvos unha formación básica e 

profesional que vos axude a:  

-      Buscar un traballo.  

-  Superar o exame de acceso a Ciclos de Grao Medio ou obter o título de 

graduado en Ensino Secundario Obrigatorio. 

 

De cara á futura busca dun emprego existe a posibilidade de realizar “prácticas 

en empresas”, orientadas á inserción laboral.   

A proba de acceso a un Ciclo de Grao Medio consiste nun exame de carácter 

xeral no que se incluirán preguntas a partir de 2 textos, un en galego e outro en 

castelán, seguidos dunha redacción sobre un tema concreto. Tamén haberá cuestións 

relacionadas coa xeografía ou historia do país, con acontecementos sociais de 

actualidade, con problemas de matemáticas e preguntas sobre ciencias da natureza ou 

de tecnoloxía. 

Nos PGS galegos hai distintas especialidades: Actividades agrarias, Actividades 

marítimo pesqueiras, Administración, Artes gráficas, Comercio e marketing, 

Comunicación, imaxe e son, Edificación e obra civil, Electricidade e Electrónica, 

Fabricación mecánica, Hostalería e turismo, Imaxe persoal, Industrias alimentarias e 

Madeira e moble. Na familia profesional que nos atinxe, electricidade e electrónica, hai 

os seguintes perfís profesionais: Instalador electricista (programa elixido por vós) 

                                        Auxiliar de electrónica 

                                        Operario de instalacións eléctricas de baixa tensión. 

                                        Operario reparador de electrodomésticos.  

 

Unha vez rematado o programa obtense unha certificación acreditativa, na que 

constan as áreas, un resumo dos contidos que as integran, as cualificacións obtidas e o 

número de horas destinado a cada unha delas.  

 

 Presentación individual do alumnado, feita por eles mesmos en voz alta, 

indicando o nome, o lugar de procedencia, algunha actividade deportiva ou 

de lecer practicada durante as vacacións e o que esperan do actual curso. 

Trátase de ir rompendo o xeo, para que sexa máis doado coñecerse, mediante 

unha actividade oral que nos permitirá coñecer, entre outras cousas, a lingua 

habitual do alumnado na súa dinámica grupal durante a clase. 

 

 

A seguir, ímoslles entregar un cuestionario persoal que deberán cubrir, insistindo 

no feito de que deben ser pulcros e coidadosos na presentación  de todos os traballos 

que entreguen, comezando por este. Outro punto no que se debe facer fincapé é o tema 

da confidencialidade de dito cuestionario e da importancia de contestar a todas as 

preguntas para poder entendelos e, despois de analizar as súas necesidades inmediatas, 

axudalos a superar con éxito o proceso de ensino-aprendizaxe. 
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CUESTIONARIO PERSOAL INICIAL (Información confidencial) 

 

ANO ESCOLAR ______/______                                   CURSO  _________ 

 

NOME: _______________________________________________________________ 

APELIDOS: ___________________________________________________________  

IDADE: ____ Data de nacemento ___________ Lugar de nacemento ______________ 

ENDEREZO: ___________________________ nº _______ piso _________________ 

Localidade: _________________________ Provincia: __________________________ 

Teléfono: __________________________ DNI: _______________________________ 

Nome e apelidos da nai: _____________________________ Idade________________  

                                        Profesión:__________________________________________ 

Nome e apelidos do pai: _____________________________Idade: ________________ 

 

                                        Profesión: __________________________________________ 

IRMÁNS/ IRMÁS: 

NOME                                            IDADE          ESTUDIOS/PROFESIÓN          

___________________________  _________    _______________________________ 

___________________________  _________    _______________________________ 

___________________________  _________    _______________________________     
Ilustración 11.- Se es novo no centro, indica ónde estudaches o ano pasado 

 Centro: __________________________________ Localidade: _____________ 

Se es repetidor ou o fuches, indica os cursos repetidos: 

2.- Materias preferidas do curso anterior: _____________________________________ 

3.- Materias dificultosas do curso anterior: ____________________________________  

4.- O estudio soe resultarme:  doado,  difícil,  interesante,  aburrido,  útil,  inútil. 

     (Subliña o que che pareza axeitado) 

5.- Cando teño problemas nos estudios, penso que se deben a:                                                                                                                                                           

 Sinto pouco interese. 

 Organízome mal. 

 Distráiome facilmente. 

 Non atopo as ideas esenciais. 

 Non comprendo as actividades, exercicios ou problemas. 

 Cústame entender o que leo. 

 Outras causas (indícaas). 

6.- ¿Por que te matriculaches neste programa? 

 Para aprender un oficio. 

 Para acceder a outros estudios (especifícaos). 

 Porque me obrigan. 

 Porque non había outras opcións. 

 Outras causas (cítaas). 

7.- ¿Realizas algún outro tipo de estudios? 

      ¿En que consisten?____________________________________________________ 

      ¿Cantas horas lle dedicas?   Por día ________      Por semana ________  

8.- ¿Desexas traballar cando remates o programa? ___  ¿Onde? ___________________  

9.- Cando saes, acostumas ir acompañado de:  

 Amigos.  A parella  A familia.  Outros. 

10.- As actividades de lecer preferidas son: ver televisión, oír música, saír coa parella ou 

cos amigos, facer deporte, ir á discoteca, ao cine, de compras, de festa, tfno móbil, 
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tombarse no sofá (Subliña as máis habituais, numerándoas por orde de preferencia, ou 

cita outras).  

11.- ¿Que che gustaría facer no teu tempo libre que non fagas 

agora?_________________________________________________________________ 

12.- ¿Interésache a lectura? ____ ¿De que tipo? aventuras, intriga, medo, deportes, 

ciencia ficción, romántica … 

  Cita os últimos títulos lidos: ______________________________________________ 

13.- ¿Que tipo de música prefires? __________________________________________ 

        Indica se cantas ou tocas algún instrumento _______________________________ 

14.- ¿Practicas algún deporte de forma habitual? _________ Especifica _____________ 

15.- A lingua que utilizo habitualmente para comunicarme é: 

 Galego  Castelán  Outra(indica). 

16.- Cos meus pais falo das cousas que me interesan ou preocupan: 

 Sempre  A miúdo  Pouco  Nunca 

17.- ¿Cales son os temas que che preocupan máis e que che gustaría que trataramos 

durante o programa?. Numéraos por orde de preferencia. 

 Sexualidade. 

 Drogas. 

 Medio ambiente. 

 Violencia, marxinación, racismo e xenofobia. 

 Saúde, hixiene e alimentación. 

 Outros(indica). 

18.- Se consideras que aínda non o sabes todo sobre sexualidade, indica por orde de 

preferencia, os temas sobre os que che gustaría recibir maior información. 

 As relacións sexuais. 

 Métodos anticonceptivos. 

 Enfermidades de transmisión sexual. 

19.- ¿Coñeces algunha substancia que sexa considerada como unha droga? ________ 

        ¿Cales? ____________________________________________________________ 

20.- ¿Acudirías a solicitar información ou axuda, en caso de necesitala, por algunha 

cuestión relacionada co sexo ou as drogas? ____  ¿A onde? ______________________ 

21.- Cita algún exemplo de contaminación medioambiental ______________________ 

En caso de realizares algunha acción que favoreza o medio ambiente, sinálaa: 

 Separo o lixo na casa (papel, vidro, plástico …). 

 Recollo os desperdicios, cando vou á montaña, praia, etc. 

 Reutilizo produtos reciclados: papel, pilas recargables … 

22.- ¿Coñeces algunha organización humanitaria, pacifista, ecoloxista ….? _____ 

        En caso afirmativo, cítaa.______________________________________________ 

23.- O alcohol, o tabaco, a sobrealimentación, a falta de actividade física … ¿Inflúen 

negativa ou positivamente na saúde? Razóao. _________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 24.- ¿Organiza o teu barrio ou localidade actividades deportivas, musicais, culturais, 

excursións, etc?. ____ Cita algunha. 

25.- ¿Pertences a algunha organización estudantil ou xuvenil? ___ ¿Cal? ___________ 

26.- ¿Que tipo de actividades complementarias ou extraescolares proporías para este 

curso? Culturais,   Deportivas,  Sociais,   De futuro profesional. 

Cita algún exemplo daquelas que marques: ___________________________________ 

 

27.- Se tes algún comentario ou suxestión sobre calquera cousa, engádea aquí:________ 
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4.- ¿COMO ANDAMOS? 
 

 Estamos ante un conto popular, lédeo atentamente para responder as  preguntas 

do final. 

 

 

O BOTOCARIO, O PARVO E AS MOSCAS 

 
Un home que tiñan por medio aparvado entrou unha vez na botica e díxolle ao 

boticario: 

- ¿Ai, señor! ¡Moitas moscas ten aquí!. 

- Pois mira - díxolle o boticario - ,por cada mosca que mates douche un peso. 

 

O home puxo de testemuñas á xente que había na botica e púxose a matar moscas, 

xuntando vinte ou vinte e cinco. 

O boticario ía mirando unha por unha, e íalle dicindo segundo as 

separaba: 

- Esta é mosco. 

E así todas. Ningunha era mosca, todos eran “moscos”. Claro, non lle 

deron ningún peso e fixéronlle a risa. 

Pero aquel paisaniño tiña colmeas, e todos os anos mandáballe a proba do mel ao 

boticario. Así que lle chegou a hora de mandarlle o mel, foi ás cortes e colleu un pouco 

de bosta das vacas e mesturouna co mel que lle ía mandar ao boticario. 

Pasou tempo e un día que foi o home pola botica, preguntoulle ao boticario se lle 

gustara o mel. O boticario contestoulle: 

- Home esta vez non estaba nada bo. Mesmo parece que sabía a merda con 

perdón. 

- E máis a tiña - díxolle o medio parvo - . Pero, mire,señor: o que lle sabe 

separar as moscas dos moscos,¡que separe a merda do mel!. 

 
Henrique Harguindey e Maruxa Barrio: Antoloxía do conto popular galego.   

 

 Cuestións  sobre o texto: 

 

1.- Inventa un título diferente para o conto. (Ex: “O que ri de último, ri mellor”)  

 

2.- Resume nunhas 5 liñas o argumento do conto. 

 

 

 

 

3.-  Busca un sinónimo coloquial para estes substantivos: 

peso  ……………  aparvado ………….  paisaniño  ……………  

      Achega un sinónimo culto das seguintes palabras:  

botica  …………..  matar  …………….  bosta  ………………... 

4.- Explica, coas túas propias palabras, as características dos personaxes do conto: 

boticario: 

parvo: 

5.- Escribide vosoutros un chiste similar, onde o burlador acabe sendo burlado. 
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LECTURA: Retomando a actividade do conto anterior, que xa coñecen, imos 

realizar un exercicio de cronolectura. Consiste na lectura dun breve texto durante un 

minuto e en anotar despois o número de palabras por minuto lidas (ppm). Repítese a 

mesma lectura durante outro minuto e vólvese anotar o número de palabras lidas e, por 

último, lese unha terceira vez e vólvese anotar o número de palabras. Debido á práctica 

reiterada sobre o mesmo texto que se leu, por tres veces consecutivas, aumenta a 

velocidade da lectura e isto resúltalle motivante ao lector. 

 Outras lecturas recomendadas, axeitadas para ser lidas na clase, pola súa 

temática  e curta extensión, son as seguintes: 

 BLANCO, Antonio (2001) “Solos, perdidos y viciosos” en Textos de varios tipos, 

Ed.Tris Tram, Lugo. 

 DE TORO, Suso (1993) “A tiranía do A.D.N.” en Tic-Tac, Ed. Tiempos Modernos, 

Barcelona. 

 RIVAS, Manuel (1995) “A lingua das bolboretas”, “Carmiña”, “Un saxo na néboa” 

en ¿Qué me queres, amor?, Ed. Galaxia, Vigo.  

 

 

5.- Bibliografía específica: 

 

 DÍEZ GUTIÉRREZ, E.J.(1995) Diseño Curricular de Garantía social. Ed. 

Pedagógicas. Madrid. 

 A NOSA TERRA, AS-PG. (1998) Caderno de titoría 3. Promocións 

Culturais Galegas S.A. Vigo.  

 VV.AA. (2000) Programas de Garantía Social. Área de Formación Básica. 

Col. Eduforma, Ed. MAD. 

 XUNTA DE GALICIA (2003) Programas de garantía social. 

Desenvolvementos curriculares.  
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II.- ¿ESTÁS ELÉCTRIC@? 

 

 

 1.- Introdución:  

 

 As actividades de iniciación profesional son fundamentais para lograr os 

obxectivos  e organizar os contidos do terreo socio-lingüístico. Dado que o programa 

que impartimos é o de Instalador electricista, nesta unidade imos traballar con textos 

estreitamente ligados á familia de Electricidade e Electrónica, tales como: traballar con 

textos relacionados coa familia profesional que nos ocupa, tratándoos desde o punto de 

vista lingüístico, histórico literario. Como estes textos presentan xeralmente unha 

linguaxe moi técnica, realizaremos adaptacións e simplificacións mediante a proposta 

de actividades relativas aos mesmos. Tamén se introducirán mapas  que o alumnado 

deberá interpretar. Non debemos esquecer que o obxectivo básico é a motivación e a 

implicación persoal do alumnado. 

 

 2.- Obxectivos: 

 

 Interpretar textos escritos relacionados coas actividades prácticas de iniciación 

profesional. 

 Obter información básica de dicionarios e ordenador. 

 Observar aspectos gramaticais para mellorar a expresión oral e escrita. 

 Resumir o contido básico dun texto ou unha conversa. 

 Crear textos sinxelos escritos con corrección. 

 Identificar datos fundamentais en mapas. 

 Elaborar glosarios sobre o tema estudado. 

 Interpretar instrucións relativas ás utilidades de ferramentas básicas. 

 

 3.- Metodoloxía: 

 

 Imos presentar diferentes textos (coas conseguintes actividades) encadrados no 

mundo xenérico da Electricidade, que analizarán aspectos varios, tales como fitos 

históricos, a produción e distribución da electricidade, os usos da electricidade no 

traballo, o transporte e a comunicación, os materiais básicos, curiosidades e  propostas 

de experimentos relacionados con este campo. Trátase de ir combinando exercicios 

prácticos que incidan na utilización de vocabulario específico con estratexias didácticas 

que aborden os aspectos máis relevantes dos bloques de contidos, de forma global e 

interdisciplinar. 

 

4.- Avaliación: 

 

O proceso de avaliación debe proporcionar información sobre o grao de 

consecución dos propósitos previamente establecidos. Consistirá nun proceso de 

recollida de información e de reflexión realizado en común, previa negociación, entre o 

alumnado e o profesorado.  

Tentaremos favorecer a observación obxectiva de todo canto acontece no grupo, das 

actividades realizadas e dos traballos que se van elaborando. Esta valoración das tarefas 

levadas a cabo non debe materializarse nas consabidas notas, a través dun exame 

teórico, senón que, o fundamental será o traballo realizado na aula (ou fóra dela) 
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mediante a corrección, diaria ou semanal, do caderno de exercicios dos participantes no 

programa.  

Para conseguir melloras efectivas temos que contar coa implicación activa e 

positiva do alumnado. Deste xeito o profesorado terá que chegar a un  acordo con cada 

alumno ou alumna sobre os obxectivos (básicos e realistas) a acadar: progresos na lecto-

escritura, na mellora da ortografía da palabra e da frase, etc. A avaliación deberá 

centrarse na observación e reflexión de cada traballo, cada actividade ou exercicio 

realizado, explicando os progresos ou os erros nos que incurriron, para chegar a  

superalos. Trátase de controlar as actividades diarias, observando o traballo individual e 

en grupo mediante fichas, entrevistas, informes de experiencias, etc. Utilizaranse tamén 

a autoavaliación e a coavaliación de acordo con pautas establecidas previamente entre o 

profesorado e o alumnado, facilitando a reflexión sobre as súas aprendizaxes e 

fomentando sempre a autoestima. 

 

 

 

 

 

4.- Textos: 

 

 4.1. FITOS  HISTÓRICOS CHEOS DE ELECTRICIDADE  

 

 A electricidade forma parte do noso universo desde a súa 

orixe. Na antigüidade moitas culturas atribuíron este fenómeno á 

acción dos deuses. Na mitoloxía grega, o relampo, que é unha forma 

de electricidade estática, foi usada polos deuses, como Zeus, para 

impor a súa autoridade aos mortais; os vikingos supuñan que os raios 

eran provocados polo deus Thor cando golpeaba unha incre cun 

martelo.  

 A luz é unha enorme chispa de electricidade estática. Créase dentro dos nubeiros das 

tormentas cando pequenas pingas de auga e xeo rozan unhas con outras.  

A electricidade foi descuberta polos antigos gregos, hai aproximadamente 2.000 

anos. Un científico grego, Thales de Mileto, advertiu que unha peza de ámbar – o zume 

sólido fosilizado das árbores – atraía a palla ou as plumas cando se esfregaba cun pano. 

A palabra “electricidade” provén da palabra grega que designa o ámbar: elektron. 

No ano 1.600, Willian Gilbert, un médico da raíña Elizabeth I de Inglaterra, foi 

a primeira persoa en usar a palabra “eléctrico”. Realizou experimentos e descubriu que 

materiais coma os diamantes, o vidro e a cera se comportaban dun xeito semellante ao 

ámbar. Logo publicou a teoría de que a Terra tiña un campo magnético. 

En 1672 Otto van Guericke inventou a primeira máquina eléctrica. Facía xirar 

unha bóla de xofre cun veo e producía electricidade estática cando se friccionaba.   

Foi o inventor americano Benjamin Franklin (1706-1790) quen demostrou que 

un relampo era realmente unha faísca de electricidade. En 1752 pilotou un papaventos 

durante unha tormenta. O raio prendeu pola corda do papaventos, provocando unha 

pequena faísca sobre unha chave metálica situada ao final da corda. Este perigoso 

experimento, que lle puido custar a vida, conduciu á invención do pararraios.   

 

 Actividades: 

 

1.- Define, con palabras textuais, os substantivos: 
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 relampo: 

 ámbar:  

Busca no dicionario o significado das seguintes palabras e engade un sinónimo delas en 

castelán: 

 fito: 

 incre 

 fosilizado 

 faísca 

 veo 

 papaventos 

 

2.- Fai un esquema, por orde de aparición, dos 6 protagonistas, caracterizándoos polas 

súas contribucións á historia da electricidade. 

                        _______:  __________________________________________________ 

                        _______:  __________________________________________________ 

                        _______:  __________________________________________________         

Protagonistas:  _______:   _________________________________________________ 

                        _______:  __________________________________________________ 

                        _______:  __________________________________________________ 

 

3.- Explica as causas da acentuación, ou falta dela, das  seguintes palabras: 

 é: 

 ámbar: 

 árbores: 

 faísca: 

 realizou: 

Elabora, a partir do exercicio anterior, as regras de acentuación, engadindo un 

exemplo: 

   galego     castelán 

 agudas: 

 graves: 

 esdrúxulas: 

palabras con til diacrítico: 

 

4.- Constrúe catro oracións, nas que aparezan incluídas, as seguintes palabras: 

 estática: 

 zume: 

 esfregaba: 

 papaventos: 

 

5.- Coloca 6 palabras, da lectura anterior, relacionadas coa electricidade nunha sopa de 

letras que vas confeccionar e que constará de 10 letras en vertical e outras tantas en 

horizontal. 

 

 

 

 

6.- Investiga (libros sobre mitoloxía, Internet,…) sobre os dous deuses citados na 

lectura, resumindo no caderno os datos básicos atopados. 
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7.- Traballamos con mapas: 
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4.2. ¿COMO SE PRODUCE A ELECTRICIDADE? 

 

 Unha tormenta con raios é unha das manifestacións de forza máis dramáticas da 

natureza. Os lóstregos de electricidade saltan desde as nubes. 

 Aínda que os homes coñeceron tormentas de trebóns desde hai miles de anos, 

aínda non está moi clara a causa que as produce. 

 Os científicos din que o raio é a descarga da electricidade que se formou no 

interior das nubes. Probablemente é coma a electricidade que se forma cando peiteas o 

pelo nun día caloroso e seco. Por veces podes oír un estalo cando o peite pasa polos 

guechos de pelo. 

 Arredor de 500 especies de peixes producen un campo eléctrico a través de 

músculos especiais con columnas de finas células, que se poden considerar como as 

baterías viventes máis pequenas. Especies mariñas que posúen un fociño alongado 

emiten case de seguido cargas eléctricas que os axudan a moverse 

e a comunicarse. As anguías eléctricas, as raias ou os siluros 

teñen grandes órganos eléctricos que poden emitir 

intensas explosións de electricidade, abondas para atordoar unha persoa ou matar un 

peixe pequeno. As anguías eléctricas poden almacenar na súa cola enerxía abonda para 

acender 12 lámpadas. As quenllas captan os sinais eléctricos dos músculos dos peixes e 

poden dar coa súa presa coa máis absoluta exactitude.  

 

 Os vagalumes son escaravellos que producen luz. O seu pálido resplandor 

amarelo-verdoso realízase por medio dun proceso químico na parte traseira dos seus 

corpos. Poden facer brillar as súas luces cuns ritmos especiais para atraerse uns a outros. 

O teu propio corpo é un dos máis complicados sistemas eléctricos.Toda a 

información procedente dos sentidos - vista, oído, olfacto, gusto e tacto,- pasa ao 

cerebro a través das fibras nerviosas. A información percórreas coma un sinal eléctrico. 

Por exemplo, o cerebro dun futbolista recibe toda a información necesaria para apuntar 

e golpear o balón. O seu cerebro envía sinais eléctricos ao longo das fibras nerviosas 

para que lles digan aos músculos cándo e ónde situarse para interceptar e lanzar o balón. 

 

 

 ¿Que che parece se experimentamos coa electricidade? 

 

As cousas, por veces, cárganse de electricidade fregándoas. ¿Sentiches algunha 

vez unha leve sacudida ao tocar unha agarradoira dunha porta despois de atravesar 

camiñando unha alfombra grosa de fibra?. Isto sucede porque os electróns foron 

friccionados desde a alfombra cara o teu corpo. Esta carga “estática” escapa en canto 

tocas  a agarradoira da porta e sentes unha sacudida coma un formigo. 

 

Imos facer dous experimentos sobre electricidade estática: 

PRIMEIRO: 

 Peitea o pelo cun peite de plástico. Cando pasas o peite de plástico pola túa mata de 

pelo (sempre que non sexas calvo, claro), os electróns atravésano e o peite cárgase 

de electricidade estática. Asegúrate de que peiteas o pelo con forza. 

 Mantén o peite a pouca distancia dalgúns pedaciños de papel. Verás como os cachos 

de papel saltan cara o peite e apéganse. A electricidade estática do peite atrae os 

anacos. 
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 Pasados un ou dous minutos, a electricidade do peite fíltrase a través do teu corpo e 

os cachos de papel caen. Podes repetir o experimento se volves peitear outra vez o 

pelo, para recargalo de electricidade estática. 

 

 SEGUNDO: Deberás completar o texto, escribindo as palabras que 

correspondan, antes de realizar o experimento: 

 Outro truco de electricidade -------- consiste en desviar auga. Abre unha billa -- auga 

e axústaa con coidado ata --- corra un chorro de auga lenta e constante. ------ o pelo 

e coloca o peite preto -- chorro de auga. 

 Verás que a auga se inclina ---- o extremo do peite. A electricidade estática do ----- 

atrae a auga cara --. Outra vez a carga fíltrase a ------ do teu corpo. Cando isto 

sucede, a ---- volve correr de maneira normal. 

  

Actividades: 

 

1.-Cronocomprensión: trátase de asociar preguntas co texto lido para evitar unha 

lectura estritamente mecánica. 

A.- Define a palabra raio: 

 

B.- Cita 4 especies de peixes que emitan sinais eléctricos: 

 

C.- ¿Cómo producen luz os vagalumes? 

 

D.- Explica a relación do cerebro humano cos sistemas eléctricos:   

 

2.-  O texto que vés de ler sobre a electricidade ¿está escrito en lingua culta ou 

coloquial?. Razoa a resposta, dando como exemplo algunha palabra ou expresión típica 

da variedade que indiques como correcta. 

 

-  Un exemplo: “O paciente sofre un coma etílico”(lingua culta)/ “O paisano ten unha 

boa borracheira” (coloquial)/ “O ghicho pillou unha trompa que case cae de cu” 

(vulgar). Agora trátase de reescribir un anaco do derradeiro parágrafo do texto, 

utilizando unha linguaxe vulgar, desde “o cerebro dun futbolista …” ata o final. 

Lembra que a lingua vulgar se caracteriza por usar incorreccións vocálicas e 

consonánticas, castelanismos e expresións malsoantes. Logo fai o mesmo co exemplo 

do paciente en castelán.  

 “A cachola/chencha dun futbolista …  

 

 

3.- Busca un sinónimo, cun significado similar ao do texto, para as seguintes palabras: 

dramáticas ------------, lóstregos -----------, pelo -----------, guechos -----------, fociño -----

-----, atordoar ------------, vagalumes -------------,  resplandor -----------,  presa -----------. 

 

4.- Busca na lectura 6 palabras do campo semántico da electricidade e despois constrúe 

dúas oración, unha en galego e outra en castelán,  nas que as inclúas:  

 

5.- Asocia estas palabras, coas seguintes definicións, adxudicándolles o número 

correspondente: 

Estalo     1.- Peixe teleósteo de auga doce, de cor verde escura e moi voraz. 

Batería    2.- Elemento filamentoso constitutivo de tecidos orgánicos ou minerais.  
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Siluro      3.- Ruído do que rebenta; estouro.  

Quenlla   4.- Acumulador de electricidade.  

Fibra       5.- Peixe selaquio, da familia dos carcáridas, tamén coñecido como tintureira. 

 

6.- As actividades agrarias galegas. A pesca. 
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4.3.- O MAGNETISMO E A ELECTRICIDADE 

 
 Desde os inicios dos tempos coexisten na Terra fontes naturais de electricidade e 

magnetismo. Unha lenda grega fala dun pegureiro que vivía nun lugar chamado 

Magnesia. Dise que o seu caxato metálico se quedou apegado a unha rocha de pedra 

imán. Os gregos chamaron “magnéticas” a tales pedras, polo seu lugar de orixe.  

Hai 2.000 anos aproximadamente, preto de Magnesia, hoxe en día Turquía, a 

humanidade descubriu unhas rochas debaixo da terra que eran imáns naturais. Tempo 

despois, hai uns 1000 anos, os chineses advertiron que certas rochas sempre sinalaban o 

norte e o sur cando se penduraban dunha corda. Usaron estas rochas magnéticas como 

simples compases cos que se axudaban para atopar a súa rota nos océanos e orientarse. 

As rochas recibiron o nome de “pedras guiadoras” ou pedras imáns, pois conducían aos 

mariñeiros polo rumbo correcto.  

 As aves migratorias guíanse polo Sol e as estrelas para atopar o seu 

camiño.  En días nubrados podería suporse que están confusas e 

fóra de rumbo. Os científicos cren agora que as aves teñen un 

sentido magnético e que usan como guía o campo magnético terrestre.  

 O magnetismo é unha forza natural invisible emitida por algunhas pezas de 

metal ou de pedra que teñen enerxía para atraer ou repeler certos materiais. Os imáns 

encóntranse en estado natural nas rochas, debaixo da terra, pero tamén poden crearse 

desde substancias como o ferro ou o níquel. Os imáns atraen ferro, níquel, cobalto e 

moitas clases de aceiro, pero non poden atraer cobre, aluminio, latón, ouro, prata ou 

chumbo. Algúns imáns son “permanentes”, porque soamente perden o seu poder 

magnético se se esnaquizan ou se chegan a quentarse moito. Todos os días usamos os 

imáns en televisores, ordenadores e teléfonos. Enormes imáns nas centrais eléctricas 

axudan a producir electricidade. 

 Un campo magnético, chamado magnetosfera, rodea a Terra, estendéndose 

arredor de 60.000 quilómetros no espazo. Os científicos cren que o campo magnético da 

Terra se produce polo núcleo de ferro fundido no centro do noso planeta. Este núcleo 

metálico fundiuse por causa das altísimas temperaturas que sofre. Como a Terra dá 

voltas, as correntes eléctricas créanse no núcleo. Os científicos aplican este fenómeno 

dunha maneira semellante para producir electricidade nunha central eléctrica. 

 A electricidade tense usado para crear campos magnéticos e o magnetismo 

utilizouse para producir electricidade. Un científico dinamarqués, Hans Christian 

Oersted (1777-1857) foi o primeiro en realizar a conexión entre a electricidade e o 

magnetismo. Descubriu que as agullas do compás se movían cando a electricidade 

circulaba a través dun cable próximo. A corrente eléctrica do cable estaba producindo 

magnetismo, o que provocaba que a agulla do compás se movese. Moitos aparellos 

cotiáns funcionan co uso do magnetismo xerado anteriormente pola electricidade. 

 En 1831, o científico inglés Michael Faraday (1791-1867) descubriu que 

movendo un imán preto dun cable facía que a electricidade circulase a través do cable. 

Inventou a dínamo, unha máquina que xera electricidade a través do magnetismo e do 

movemento. As dínamos aproveitan os imáns e o movemento para xerar electricidade. 

Moitas bicicletas usan unha dínamo para acender as luces. O pedaleo e o movemento 

das rodas aprovéitase para mover un imán dentro dunha bobina de cable, producindo 

unha corrente eléctrica.  

 Un imán pode desimantarse ou mellor dito, desmagnetizarse se se quenta o 

suficiente como para que a forza magnética dos seus átomos se desordenen ao azar. Para 

volver a magnetizalo basta con situalo nun campo magnético o suficientemente forte 

para que esa forza volva ordenarse. Só hai uns poucos materiais que son magnéticos de 
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forma natural, como o ferro, o níquel e o cobalto. Tamén son magnéticas algunhas 

aleaxes, coma o aceiro, pero os imáns permanentes máis potentes son aleaxes de ferro, 

boro e neodimio.  

 

 Hoxe en día úsanse imáns para “almacenar” grandes cantidades de información. Os 

discos do ordenador almacenan información en redes 

magnéticas. Unha banda magnética nunha tarxeta de crédito 

identifica ao seu propietario. As tarxetas electrónicas posúen esta 

banda pero asemade inclúen microchips, así poden usarse 

como billetes para o autobús, ou para pagar os pasos do 

teléfono, mesmo poden “arquivar” os historiais médicos dos pacientes.         

                 

 Actividades: 

 

1.- Define, a partir da lectura, as seguintes palabras ou expresións: 

 pedras guiadoras: 

 magnetismo: 

 dínamo: 

2.- A.- Achega un sinónimo para os seguintes vocábulos (en castelán): pegureiro --------, 

Magnesia ---------, caxato -------, esnaquizar --------, xerar ---------, asemade --------------. 

      B.- Busca un antónimo para estas palabras (en castelán): naturais -------------, atraer  

-----------, permanentes ---------------, estender -------------, movemento ------------.  

3.- No texto anterior cítanse dous científicos, o dinamarqués Hans Christian Oersted e o 

inglés Michael Faraday, relacionándoos cos seus países de orixe. Ordena as sílabas 

destas palabras para formar xentilicios de todo o mundo. Colócaos logo xunto aos 

países correspondentes. A continuación indica os xentilicios en castelán: 

                 galego                    castelán                     

ra-ca-ni-na-gua                    Noruega      

ma-na-le-a                           China                  

quis-ta-pa-ní                        Bolivia         

xe-ria-ni-no                          Canadá         

gués-rue-no                          Nicaragua         

u-no-í-cra                             Alemaña      

sia-tu-ni-na                           Paquistán     

den-ca-se-na                         Nixeria           

nés-chi                                  Ucraína       

via-na-li-bo                           Tunisia       

4.- Os acrósticos son palabras “raras” formadas polas sílabas ou letras iniciais doutras 

que hai que lembrar. Por exemplo:  

Fontes enerxéticas: Calórica, Elástica, Solar, QUímica, Eólica, Nuclear, Eléctrica. 

Acróstico: CESQUENE   

Forma os acrósticos correspondentes aos elementos que atraen ou repelen os imáns, 

baseándote nos exemplos da lectura sobre magnetismo e electricidade. 

 

5.- Palabras e frases feitas: As palabras electricidade e magnetismo úsanse a miúdo en 

expresións habituais para comunicar diferentes significados e estados de ánimo. Indica o 

significado das seguintes frases feitas: 

 “O aire estaba cargado de electricidade”: 

 “Electrizar ao público”: 

 “Ter unha personalidade magnética”: 
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Tenta atopar algunha outra frase feita, similar ás anteriores, engadindo o seu 

significado. 

6.- E agora algo, teoricamente, antipedagóxico: facede unha “chuleta” da lectura 

anterior (non é outra cousa que un resumo). Se buscades en Internet “El rincón del 

vago” atoparedes interesantes curiosidades relativas, non só á confección de chuletas, 

senón tamén a interesantes xogos e técnicas de estudio (esquemas, resumos, …) . 

 

Despois de ler o anterior artigo da Voz de Galicia (4 de abril de 1999), enumera as 

razóns que dá Rivas para a baixa natalidade dos galegos. 
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4.4.-  A ORIXE DALGÚNS NOMES “ELÉCTRICOS”  
 

A electricidade resulta de moita utilidade para nós porque pode circular a través 

de cables ata onde se precise, como a auga que flúe a través dun cano. Este fluído 

controlado dunha carga eléctrica chámase corrente eléctrica. Unha corrente pode 

circular soamente se se impulsa por unha batería ou pola potencia emitida desde unha 

central eléctrica. A forza que impulsa a electricidade a través dos cables é a tensión 

eléctrica ou voltaxe. A corrente componse de billóns de electróns. Unha corrente 

eléctrica ten que transportarse a través dunha liña continua, chamada circuíto. 

¿De onde proceden os nomes?. A electricidade mídese en unidades especiais que 

reciben as súas denominacións dos científicos que levaron a cabo experimentos sobre a 

mesma. Os átomos, combinación de electróns e protóns, teñen unha propiedade 

chamada carga. A carga en movemento é o que chamamos corrente eléctrica e mídese 

en coulombios, debido a Charles Agustín de Coulomb (1736-1806), físico francés que 

formulou a lei que describe a forza que actúa entre dúas cargas. 

 A corrente eléctrica mídese cun amperímetro en unidades chamadas amperios. 

Foi o físico francés André Marie Ampère (1775-1836) quen calculou por primeira vez 

os valores matemáticos da corrente eléctrica. 

Un físico italiano, o conde Alessandro Volta (1755-1827) inventou a primeira 

pila, a pila voltaica. Esta consistía nunha pila de discos de cinc e prata ou cobre 

separados por unhas almofadiñas molladas nunha solución ácida débil. O voltio, a 

unidade de medida eléctrica, recibe o seu nome do conde Volta. 

O enxeñeiro escocés James Watt (1736-1819) deulle o seu nome ao vatio, a unidade de 

potencia. Inventou a pila eléctrica e a máquina de vapor e definiu unha 

unidade para medir a súa potencia: O cabalo de vapor. Daquela, nas 

minas utilizábanse cabalos para extraer auga e outros materiais.  Para 

poder vender as súas máquinas aos enxeñeiros de minas, Watt mediu o 

traballo que realizaba un cabalo típico durante un período grande de 

tempo e logo calibrou as súas máquinas de acordo con isto. Así, puido 

dicirlle á súa clientela que unha máquina dun cabalo de vapor remprazaría a un cabalo.  

O físico alemán George Ohm (1789-1854) resolveu como medir a resistencia en 

unidades chamadas ohmios. 

 

Actividades: 

 

1.- Fai un esquema das unidades de medida eléctricas, indicando os nomes dos 5 

científicos que lles deron tales denominacións e os descubrimentos que fixeron: 

  

  

  

  

  

 

Agora crea o acróstico cos nomes das unidades de medida eléctricas: 

2.- Define os seguintes conceptos: 

 corrente eléctrica: 

 voltaxe: 

 circuíto: 
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3.- Os trabalinguas son textos divertidos que presentan certas dificultades articulatorias, 

pero teñen carácter lúdico. Por exemplo “O ceo está electrificado ¿quen o 

deselectrificará?. O electricista que deselectrifique o electrificado  ceo eléctrico, bo 

deselectrificador será”. Le detidamente o exemplo dado e pronúnciao coa entoación 

axeitada. Trata de inventar outros trabalinguas semellantes (tamén en castelán); en caso 

de que non se che ocorra ningún, toma como base a palabra “instalador” ou “instalador 

electricista”.  

 

 
4.- No cadro seguinte aparecen numeradas as ferramentas que forman o material básico 

dun instalador electricista, adxudícalles o número correspondente aos nomes das 

mesmas e tradúceos ao castelán. A continuación explica os seus usos. 

Desaparafusadores de electricista 

 Comprobador de tomas de corrente 

 Comprobador neónico 

 Medidor/ Comprobador de toma de circuítos 

 Lanterna 

 Alicates de electricista 

 Alicates de punta larga 

 Cortaarames ou alicates de corte lateral 

 Desforrador 

 Formón de alisar 

 Serrucho 

 Berbequí 
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4.5.- E PRENDERON A LUZ 
 

 Case toda a luz que chega á Terra vén da estrela máis próxima a nós, o sol, que 

non é máis ca unha nube de gases moi quentes que dá voltas. Estes gases brillan 

moitísimo e despiden luz. Todos os corpos quentes o fan, mesmo os homes emitimos 

luz infravermella. Na terra temos outras fontes naturais de luz, coma os lóstregos, o 

lume e as demais estrelas. Tamén brillan algúns insectos, os lucecús emiten lampexos 

de luz, unha especie de código Morse, para atopar parella da súa especie. Algúns peixes 

de alta mar brillan ou portan grupos de bacterias que emiten luz e isto axúdalles a atopar 

comida, a defenderse ou a buscar parella. Os humanos podemos producir luz artificial 

queimando distintos combustibles ou mediante lámpadas eléctricas. 

 Aquilo que diferenza os homes dos outros animais é a súa capacidade 

para fabricar e utilizar ferramentas. Na Idade de Pedra o home descobre que 

é capaz de facer lume fregando pauciños ou pedras de sílex e utilízao, entre 

outras cousas, para alumear. Os habitantes das cavernas facían lámpadas de 

graxa animal que, ao arderen, posibilitaban a visión na escuridade das covas. 

Estas lámpadas eran as que lles permitían pintar nas paredes. 

 Durante a Idade Media en Europa (1200-1500) a maioría da xente 

tiña que apañarse coa luz natural. O lume que se usaba para cociñar producía 

algo de luz, pero non abondaba para traballar. A comezos do século XIX estaba moi 

estendido o uso das velas e das lámpadas de aceite. En cidades europeas, como Londres, 

usábase alumeado de gas nas rúas que había que acender e apagar todos os días.  

Thomas A. Edison, un inventor americano, fixo a primeira lámpada 

incandescente (lámpada) en 1879. Pechou un fío fino de algodón nunha lámpada de 

cristal. Despois de baleirala de aire cunha bomba, viu que o fío resplandecía 

brillantemente cando a corrente pasaba a través del. O fío tiña unha resistencia moi alta 

porque era moi fino e cando se quentaba, resplandecía.       

 A luz é unha mestura de enerxías eléctrica e magnética que se despraza 

moitísimo máis rápido que ningunha outra cousa no mundo. Lévalle menos de unha 

décima de segundo ir de Nova York a Londres. A luz está composta de partículas 

diminutas de enerxía chamadas fotóns. Avanza en ondas moi pequenas, os raios, 

seguindo liñas rectas. Pode desprazarse polo aire e a través de substancias transparentes, 

pero tamén pode facelo no espazo baleiro. A luz é un dos medios de comunicación a 

longa distancia máis efectivo. Os faros levan miles de anos avisando aos navegantes dos 

perigos. O Faro de Alexandría foi o máis alto que se construíu nunca, erguéndose a uns 

120 metros de altura. Foi deseñado polo arquitecto grego Sostratos e guiou os barcos 

durante 1500 anos; está considerado como unha das sete marabillas do antigo mundo. 

 

 Actividades: 
 

1.- Cita seis fontes naturais de luz: 

 

2.- Fai un esquema sobre os fitos históricos que desembocaron no invento da lámpada: 

 Idade de Pedra: 

 Idade Media: 

 1879: 

 

3.- As palabras, ás veces, presentan significados que se saen da súa definición literal. 

Por exemplo a palabra luz significa moito máis ca claridade. Indica o seu significado 

nas seguintes expresións: 
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 “ Saír á luz” (un libro) 

 “Dar a luz” 

 “Ter poucas luces” 

 “Iluminárselle a cara a alguén” 

 “Facerse a luz” 

  
4.- A palabra luz tamén se utiliza nos refráns, explica o significado dos seguintes: 

 “O sorriso custa menos cá electricidade e dá máis luz” 

 “Da discusión xorde a luz” 

 “Candil sen mecha, a ninguén alumea” 

5.- Existen cantigas populares que inclúen referencias á luz: 

¿Qué delito cometeu 

o coitadiño candil 

que todos lle dan a morte                         

cando se van a durmir?  

 

Polo burato da porta 

cazalas pulgas te vin, 

e no mellor ¡malo raio!, 

morreu a luz do candil. 

  

Nas dúas cantigas hai personificacións (atribuír calidades humanas a elementos 

non humanos), trata de descubrilas e explícaas cos túas palabras. 

 

1ª cantiga: 

 

 

2ª cantiga: 

 

 

6.- A continuación inclúense algunhas adiviñas relacionadas co texto anterior, trata de 

atinar coas respostas axeitadas e busca outras tres adiviñas similares en castelán: 

 “Do tamaño dunha abella, enche a casa deica a tella”. 

 

 “Besta de ferro 

  albarda de liño 

  tiza, que tiza 

        cun garabulliño”. 

 

  ¿Qué cousa, cousa é 

       que canto máis grande 

        menos se ve?.   

 

7.- No texto menciónase o Faro de Alexandría ¿hai algún faro semellante na túa 

cidade?. Busca na Biblioteca ou en Internet información sobre o mesmo e redacta no teu 

caderno un pequeno traballo, que inclúa os datos máis relevantes (orixe, data da 

construción, transformacións sufridas, uso actual, …). 
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8.- Agora propoñémosvos unha actividade relacionada con Internet, trátase de que 

busquedes os seguintes enderezos na rede: 

 edenorchicos.com (temas relacionados coa electricidade: historia, curiosidades, 

xogos…) 

 mundochistes.com (Busca algún chiste relacionado coa luz e a electricidade). 

Logo contarédeslles aquel que máis vos gustou aos vosos compañeiros. 

 

9.- Le o seguinte artigo (La Voz de Galicia, 17 de xaneiro 1999) e indica ónde hai 

humor e ironía. Logo trata de imitar ao xornalista facendo unha crítica, humorística e 

construtiva, das materias impartidas polo profesorado do teu centro. 
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4.6.- A CREACIÓN DE ELECTRICIDADE E O MEDIO AMBIENTE  

 
A maior parte da electricidade que usamos hoxe procede de centrais eléctricas. 

Unha enorme dínamo, chamada xerador, crea a electricidade a partir de enerxía en 

movemento, producida mercé ao uso de carbón, gas ou petróleo (combustibles fósiles); 

ou pola enerxía de reaccións nucleares, ou mesmo por auga fervendo. As centrais 

eléctricas producen centos de megavatios de electricidade. Un megavatio é un millón de 

vatios, abondo para acender 10.000 potentes lámpadas. En 1856, foi inaugurada en 

Calder Hall, Inglaterra, a primeira central de enerxía eléctrica a partir do átomo. Agora 

hai máis de 300 centrais de enerxía nuclear en todo o mundo. 

En Galicia son moi abundantes as centrais hidroeléctricas, estas utilizan a forza 

da auga que cae para facer xirar as turbinas que producen electricidade. A maior parte 

das centrais emprazáronse en grandes encoros construídos sobre ríos de amplo caudal; 

un exemplo é o do Xallas (Ézaro), único río en España que desemboca no mar formando 

unha fervenza, pero o seu caudal está moi mermado debido ó excesivo aproveitamento 

hidroeléctrico da central térmica. Tamén a cidade de As Pontes (A Coruña) conta cunha 

central térmica considerada como a máis contaminante de Europa, só superada por 

Maritsa en Bulgaria. 

As centrais eléctricas que combustionan carbón ou petróleo desprenden grandes 

cantidades dun gas chamado dióxido de carbono, contaminando o medio ambiente. O 

dióxido de carbono acumúlase, constituíndo unha capa que aprisiona a calor despedida 

pola terra. Isto orixina que a Terra se requente  - efecto invernadoiro – e provoca un 

requentamento global.  As centrais eléctricas desprenden un gas 

chamado dióxido de sulfuro. Este mestúrase coa auga no aire para 

formar ácido sulfúrico, provocando a chuvia ácida, que destrúe a fauna e 

a flora. A súa acidez desgasta os edificios de pedra e provoca que se 

vaian esboroando debido á acción erosionante da choiva. En 1984, por 

exemplo, caeu sobre Escocia “neve negra”, que era tan ácida coma e o 

vinagre. Outro exemplo, en Suecia hai uns 4000 lagos nos que ningún 

peixe pode vivir debido á acidez das súas augas.  

Unhas poucas centrais eléctricas queiman o lixo para converter a auga en vapor, 

que logo se usa para xerar electricidade. En Wolverhampton, Gran Bretaña, construíuse 

unha central eléctrica para aproveitar a enerxía proveniente da combustión dos 

pneumáticos. Máis centrais eléctricas como esta contribuirían a conservar outros 

combustibles, como o carbón ou o petróleo que se están esgotando con rapidez. 

Outra alternativa máis ecolóxica para obter electricidade é a través dos xeradores 

eólicos. Un aeroxerador é un aparello que dispón dun rotor de aspas que xiran grazas ao 

movemento do aire. As aspas están conectadas a un aparello chamado alternador que fai 

que, a medida que xiran as aspas, se vaia producindo corrente eléctrica. Non parecen 

implicar contaminación, pero son ruidosos a súa proliferación afea moito a paisaxe dos 

montes. 

 

Actividades: 

 

1.- Indica tres materiais combustibles fósiles que contribúen á produción de 

electricidade: 

 

2.- Indica dous exemplos de contaminación atmosférica (citados na lectura) e enumera 

outros casos que coñezas. 
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3.- Cita algunha fonte de enerxía alternativa que non provoque a degradación do medio 

ambiente: 

4.- Confecciona un glosario con vocabulario básico sobre este tema(engade algunha 

máis en castelán): 

 Biodegradable: 

 Ecoloxía: 

 Capa de ozono: 

 Chuvia ácida: 

 Efecto invernadoiro: 

 Enerxía renovable: 

 Medio ambiente: 

 Polución: 

 Reciclaxe: 

 Reutilizar: 

  

5.- Test: ¿Como es de verde?. Trátase de comprobar o informado que estás sobre o 

medio ambiente e o “verde” que xa es:  

 ¿Recolledes ti ou a túa familia algunha das seguintes cousas para que sexan 

recicladas? 

1 - a: periódicos 

2 - b: pilas 

1 - c: botellas ou botes de cristal 

1 - d: roupa 

 ¿Qué clase de desodorizantes se usan na túa casa? 

1 - a: de bóla móbil ou de barra 

0 - b: aerosol 

2 - c: ningún 

 Cando es ti o último en saír dunha habitación, ¿deixas a luz acesa? 

0 - a: sempre 

      1 - b: a miúdo 

      2 - c: nunca 

 Se tedes coche na familia ¿como funciona? 

2 - a: con gasolina sen chumbo 

0 - b: con gasolina con chumbo 

1- c: con gasóleo 

3 - d: ten adaptador catalítico (Apúntate 4 puntos se non tedes coche) 

 ¿Que medio de transporte prefires para unha viaxe curta? 

3 - a: ir a pé ou en bicicleta 

0 - b: que te leve alguén en coche 

2 - c: transporte público 

 Se mercas leite, ¿como está envasado? 

2 - a: en botellas de cristal  

0 - b: en envases de cartón 

0 - c: en botellas de plástico 

 Para gardar as sobras das comidas, ¿que utilizas? 

0 - a: papel de aluminio 

0 - b: plástico transparente 

1 - c: envases reutilizables 

 ¿Como están envasados os ovos que mercas? 

0 - a: con plástico transparente 
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1 - b: con cartón 

0 - c: con espuma de polietileno 

2 - d: con calquera dos materiais anteriores, pero retornables 

 ¿Cal é a temperatura ambiental da vosa casa? 

2 - a: menos de 18º 

1 - b: entre 18-21º 

0 - c: máis de 21º 

 ¿Que etiqueta levan os vosos rolos de papel hixiénico? 

2 - a: 100% papel reciclado 

1 - b: papel reciclado só en parte 

0 - c: non se di nada de papel reciclado   

 ¿Como mercades froitas e hortalizas? 

2 - a: soltas 

0 - b: empaquetadas 

 ¿Qué tipo de bolsas usades para facer a compra? 

3 - a: de tecido, cestos 

1 - b: de plástico reutilizado (bolsas vellas) 

0 - c: de plástico novo (danas nos supermercados) 

 ¿Usades aerosois? 

0 - a: si 

2 - b: non 

 ¿Qué preferides, en xeral? 

0 - a: un baño 

1 - b: unha ducha 

 ¿Cantos electrodomésticos tedes na vosa cociña? 

0 - a: máis de dez 

1 - b: entre cinco e nove 

2 - c: menos de 5 

 Se tedes lavadora, ¿acostumades usala ben chea? 

2 - a: sempre 

1 - b: con frecuencia 

0 - c:nunca 

 ¿Consumides comida preparada ou para levar? 

0 - a: a miúdo 

1 - b: rara vez 

2 - c: nunca 

 ¿Usades nas vosas casas toallas ou panos de mesa de papel? 

0 - a: si, frecuentemente 

1 - b: rara vez 

2 – c: nunca 

 ¿Pensas que a vosa casa está ben protexida contra as correntes de aire? 

1 - a: si 

2 - b: si, moi ben protexida 

0 - c: non 

 

Agora conta o número de puntos obtidos e busca a fase na que te atopas: 

 

0-13     Ben, aínda che queda moito que facer 

14-25 Xa se che nota un pouco de verde … 

26-37 Estás collendo un verde máis intenso 
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38-43 Xa es definitivamente verde. Moi ben, pero ¡non deixes de selo!.   

 

6.- Galicia vese afectada por numerosos problemas ambientais: 

 A deforestación debida aos incendios, aos novos usos gandeiros do solo e á 

proliferación de especies de rápido crecemento (eucalipto) que empobrecen o terreo. 

 A contaminación atmosférica das centrais térmicas, que orixina a producción de 

chuvia ácida e incrementa o efecto inveradoiro. 

 A proliferación de encoros, que altera o curso dos ríos e provoca a inundación de 

vales ou aldeas.  

 Os accidentes de barcos petroleiros, que orixinan graves catástrofes nas costas 

galegas ( Prestige no 2002) 

 

 Explica de qué maneira poden afectar os accidentes de petroleiros ás costas galegas. 

 ¿Que medidas de prevención cres que serían necesarias?. Fai unha listaxe e razóaas. 

Adxunta algunha ilustración sobre o accidente do Prestige e as consecuencias 

catastróficas que tivo para o medio natural. 
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4.7-ALMACENAMENTO E DISTRIBUCIÓN DA ELECTRICIDADE  
 

 Almacenar electricidade con eficacia é un problema que xa foi resolto polos 

científicos. As pequenas cantidades poden almacenarse en pilas e condensadores, 

similares aos que se encontran en aparellos eléctricos como radios e lavadoras. Pero 

resulta extremadamente difícil almacenar grandes cantidades de electricidade desta 

maneira. Habendo cada vez máis cidades contaminadas por gases de escape procedentes 

da combustión de motores, a fabricación dunha batería eficaz e libre de polución estase 

convertendo nunha necesidade global. 

 En 1780, Luigi Galvani, un científico italiano, descubriu que as 

patas das ras mortas se movían espasmodicamente cando as tocaba cun 

escalpelo de metal e, tamén, cando as cravaba a unhas cancelas de ferro 

con caravillas de latón. Pensou que as patas debían ter a capacidade de 

xerar electricidade, e que todo animal carnoso almacenaría 

electricidade. Volta, inventor da primeira batería, cría que a 

electricidade se producía porque as substancias salgadas dentro das patas das ras 

conectaban os metais nun circuíto. Os animais poden producir electricidade, pero tamén 

pode crearse por medio de metais que reaccionan xuntos. Na década dos sesenta do 

século pasado, George Leclanché (1838-1882) perfeccionou unha batería sen ácidos 

perigosos e as pilas que usamos hoxe baséanse nesta.  

 Antes do ano 1900, as lámpadas eléctricas eran na súa maior parte lámpadas de 

arco, unha chispa eléctrica saltaba por riba dun pequeno oco entre os extremos de dúas 

varas. Daquela Edison e Swan inventaron as lámpadas eléctricas, máis baratas, seguras 

e menos cegadoras cás de arco. Na súa primeira lámpada, Edison usou un filamento de 

algodón que se mantivo candente unhas trece horas. As lámpadas eléctricas actuais 

duran unhas mil horas.  

Na década de 1930, o científico americano Robert Van de Graaff (1901-1967) 

perfeccionou unha máquina para acumular e almacenar grandes cantidades de cargas 

electroestáticas. Unha cinta de movemento continuo move unhas vasoiriñas cargadas e 

transfire a electricidade desde un dispositivo de almacenamento ata a parte superior da 

máquina. Á súa vez este transfírea cara fóra por unha grande esfera de metal, que está 

illada por unha columna inferior. Un xerador Van de Graaff pode producir ¡20 millóns 

de voltios!. 

As centrais eléctricas distribúen a electricidade a través de grosos cables. Estes 

están normalmente pendurando por enriba da terra desde altos postes metálicos 

chamados torres de alta tensión, que deben conectar todas as centrais eléctricas dun país 

nuha enorme rede eléctrica, chamada gradicela ou grella. Así, se unha central se avaría, 

interrompendo o subministro eléctrico, a electricidade procedente doutra central 

eléctrica conectada á gradicela  pode enviarse para substituíla. Isto contribúe a evitar os 

apagóns eléctricos. A grella pode tamén ter carácter internacional, con países 

entrelazados por cables, capaces de transmitir a electricidade, mesmo a través do mar. 

Os cables de fibra óptica poden levar sinais de son e imaxe a unha gran velocidade. As 

fibras ópticas comezaron a levar mensaxes ao outro lado do Atlántico en 1988 e 

cruzaron o Pacífico en 1989. O cable Anzcan une Sidney  co Canadá, pasando por Nova 

Zelanda, Illas Fidji e Hawai. O cable Seacom une Cairns (Australia) con Hong Kong e 

Singapur, pasando por Guam e chegando tamén a Hawai.   

 Os países comercian coa enerxía eléctrica. Se un país ten un excedente de 

enerxía pode exportala a outro. Na primavera, cando as neves se derreten nas montañas 

e os ríos teñen un caudal maior, Suíza xera suficiente enerxía hidroeléctrica para 
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exportala. Pero no outono e no inverno, cando a auga está conxelada, precisan importar 

electricidade desde os países veciños. 

 

Actividades 

 

1.- Enumera esquematicamente, con datas e por orde de aparición, aos científicos que 

fixeron algunha contribución ao mundo da electricidade, cita tamén os seus 

descubrimentos:  

 

  

  

  

  

  

 

2.- Explica, a partir do texto os seguintes conceptos: 

 Xerador Van de Graaff: 

 Torre de alta tensión: 

 Gradicela: 

 

3.- Explica o significado das seguintes expresións: 

 “Cargarse as pilas”: 

 “Poñerse as pilas”: 

 “Fallarlle a pila a alguén”: 

 

4.- Dado que en España gastamos un total de 321 millóns de pilas ao ano, sería mellor 

usar pilas  recargables ou pilas “verdes” (con pouco mercurio ou cadmio). Fai unha 

listaxe con todas aquelas cousas que funcionan con pilas na túa casa. 

 

 

 

5.- Segundo a ONG “Greenpace” se queremos respirar aire puro e que o medio 

ambiente se conserve limpo, debemos practicar a lei dos tres “R”: Reducir, Reutilizar e 

Reciclar. A partir desta lei e pensando no que consumimos diariamente, fai unha lista de 

productos que se poidan reducir, reutilizar e reciclar.  

 Reducir: 

 Reutilizar: 

 Reciclar: 

 

6.- Busca en Internet os enderezos das asociacións ecolóxicas ADENA e GREENPACE 

e explica brevemente en qué consisten: 

 ADENA: 

 

 

 GREENPACE: 

7.- Agora imos escribir unha carta (en castelán ou galego) dirixida a (elixe só unha das 

posibilidades): o presidente da Xunta (para protestar pola catástrofe do Prestige), o 

alcalde da túa cidade (por permitir edificar á beira do mar, suprimindo espacios verdes), 

a central térmica de As Pontes pola contaminación que produce.    
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8.- Nomea no seguinte mapa mudo de Asia, Australia e América os países e as illas,  

debuxa, con distintas cores, os cables Anzcan e Seacom das comunicacións a longa 

distancia, unindo as distintas cidades e países polos que pasan. Para maior información 

debes saber que o cable Anzcan une Sidney con San Francisco e Vancouver, pasando 

por Auckland, Fiji e Honolulu. O cable Seacom une Cairns con  Guam, Hong Kong e 

Singapur, e desde Guam tamén chega a Tokio e Honolulu. 
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4.8.- A ELECTRICIDADE NO TRABALLO 

 
 Sen a potencia xerada pola electricidade e o magnetismo, o mundo industrial 

esmoroaríase cun grande estrépito. Hoxe, no mundo desenvolvido tod@s damos por 

suposto a existencia dun subministro eléctrico. A electricidade transformou a vida 

doméstica e laboral. Pero a maoir parte dos inventos eléctricos que usamos actualmente 

remóntanse soamente a uns 70 ou 100 anos atrás. As luces eléctricas convertéronse en 

algo doadamente accesible tan só despois da década dos vinte deste século: Ata os anos 

cincuenta o televisor era algo raro. Co desenvolvemento dos motores eléctricos na 

década dos 30, apareceron mecanismos eléctricos, como os quentadores e batedoras. 

Pero eran soamente adquiridos pola xente adiñeirada, que ordenaba á servidume o seu 

manexo pois …, ¡eran perigosos!. Nos países en vías de desenvolvemento, un televisor 

compártese con frecuencia por toda unha comunidade. Pódese dispor de luces eléctricas 

durante moi pouco tempo e estas dependen de pequenos xeradores 

locais. 

 Os electrodomésticos máis importantes son deste século. A 

lavadora automática  fabricouse por primeira vez en 1901, o primeiro 

lavalouza é de 1912, o primeiro frigorífico data de 1918 e o conxelador 

de 1939. Os primeiros fornos microondas vendéronse en EE.UU. en 

1953.  

A enerxía eléctrica e a maquinaria eléctrica xogan un importante papel na vida 

dos labregos, nas súas colleitas e nos seus animais. As maquinarias eléctricas axúdanos 

no traballo (a muxir as vacas, separar o gran tras a sega e mover pesadas cargas). Os 

ordenadores regulan a cantidade de comida, calor e aire fresco que reciben algúns 

animais. A electricidade tamén facilita que a época de cultivo sexa máis duradeira nos 

productos de invernadoiro. Así posibilítase agora a creación das condicións idóneas de 

crecemento prescindindo das condicións atmosféricas do exterior. Reloxos electrónicos 

regulan a iluminación artificial para alterar a duración do día e inflúen no tempo de 

crecemento. A aspersión eléctrica de auga humece as plantas e o requentamento 

eléctrico da terra e máis o régo estimulan un axeitado crecemento das raíces. Os poliños 

novos medran con rapidez cunha calor coidadosamente regulada nunha sala de 

incubación aquecida electronicamente. 

 A electricidade tamén é vital para a industria cinematográfica. Na película 

Tempos Modernos (1936), Charlie Chaplin demostra a extensión coa que a maquinaria 

eléctrica tomou posesión das nosas vidas. O simpático carácter de Chaplin, cos seus 

pequenos pasos e o seu divertido andar, loitaba por entenderse con difentes artefactos. A 

electricidade foi tamén unha compoñente esencial nos protagonistas dalgunhas 

películas, un exemplo foi o monstro Frankenstein, a quen se lle devolve a vida con 

enerxía procedente dun lóstrego. 

 

 Actividades: 

 

1.- Fixémonos nas datas: 

 ¿Cando foron acesibles para a maioría da xente as luces eléctricas?. 

 ¿Cando apareceron os primeiros quentadores e batedoras? 

 ¿E o televisor? 

 

2.- Cita 5 exemplos de tarefas agrícolas baseadas na electricidade 

 

mailto:tod@s
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3.- Nomeade algunha película na que a electricidade sexa o fío condutor da mesma e 

explicádelles aos compañeiros o seu argumento. 

 

 

4.- Facede unha listaxe de aparatos eléctricos das vosas casas, localizándoos nos 

espazos onde soen ser usados, por exemplo: (cociña) – “batedor”. 
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4.9.- O TRANSPORTE  

 

Sen electricidade, teriamos moitas dificultades para viaxar nos países avanzados. 

Os vehículos a motor fan uso de chispas eléctricas para a combustión da gasolina que 

consomen os seus motores e os coches eléctricos seguen rodando coa potencia das 

baterías. Os coches, asistidos por ordenador no cadro de mandos, comezan a ser 

habituais. Estes dispoñen de mapas, informan sobre as estradas en obras e os 

embotellamentos de tráfico, proxectan a mellor rota para a viaxe e mesmo lle dan 

instrucións verbais ao condutor. A información recíbese desde radiobalizas que 

subministran datos a unha unidade de control. O primeiro automóbil eléctrico fabricado 

en serie saíu da cadea de produción en 1975, ano da morte de Franco. 

 Por todo o mundo, os trens eléctricos, os tranvías eléctricos e os trolebuses 

funcionan coa enerxía eléctrica, mentres que os trens electromagnéticos “flotan” sobre 

as vías. Os motores eléctricos diesel impulsan moitos trens e mesmo propulsan barcos 

de carga enormes e trasatlánticos oceánicos. A primeira liña permanente de trens 

eléctricos circulou nunha vía férrea entre Baltimore e Ohio nos EE.UU. no ano1895. Os 

trens eléctricos non utilizan rodas, obteñen a enerxía desde cables elevados ou por un 

raíl próximo á vía, custoso para construír e de manter. Actualmente, os trens poden 

alcanzar velocidades vertixinosas, sobre todo en Francia e Xapón. O “Train à Grande 

Vitesse (TGV) pode sobrepasar os 483 quilómetros por hora. ¿Cando viaxaremos polo 

noso país a unha velocidade similar?.  

Os avións e os barcos empregan sistemas 

electrónicos de navegación para guiarse. Os 

equipamentos controlados por ordenador permiten aos avións 

voar cun piloto automático sen control manual.  Tamén existen 

coches ou avións propulsados por enerxía solar, que 

empregan células solares para converter directamente os raios 

do sol en electricidade. 

A chamada Zike Sinclair é unha bicicleta impulsada electricamente. Unhas 

baterías no cadro da bicicleta producen a electricidade que cómpre para conducila. A 

batería pode recargarse, conectándose ou desconectándose cun sinxelo interruptor nun 

extremo do guiador. Mais as bicicletas eléctricas fracasaron debido ao excesivo peso 

das baterías. 

Os vehículos impulsados electricamente non expulsan gases prexudiciais á 

atmosfera. Pero a maior parte da electricidade, agás a enerxía solar, obtense ao queimar 

carburantes en centrais eléctricas que causan problemas de contaminación. Os coches 

eléctricos son un paso cara a redución da contaminación, pero seguen sendo 

excesivamente custosos.  

 

Actividades: 

 

1.- Enumera, esquematicamente, os medios de transporte que se mencionan na lectura, 

indicando o tipo de enerxía que utilizan: 
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2.- Indica, sinalando a data, dous importantes fitos históricos relacionados cos medios 

de transporte eléctricos. 

  

  

 

3.-  Fíxate no mapa e indica os principais  portos e aeroportos da Comunidade galega: 

 

 Portos: 

 Aeroportos: 
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4.10.- A COMUNICACIÓN 

 
 Desde a invención do telégrafo eléctrico (comezos do XIX) a electricidade fixo 

posible falar ou enviar información a xente de case calquera parte do mundo. Os 

equipamentos electrónicos converten os sons ou imaxes en electricidade, que viaxa 

arredor do mundo á velocidade da luz. Teléfonos, fax, televisores e radios transfórmana 

en sons e imaxes. Os ordenadores poden comunicarse directamente entre si en a penas 

segundos, usando o correo electrónico, ou E mail. 

 Samuel Morse (1791-1872) desenvolveu unha maneira de enviar impulsos de 

corrente eléctrica a través de fíos para formar unha mensaxe en clave. Trátase dun 

código de puntos, raias e espazos que  representan números e letras. A primeira liña 

telegráfica permanente en Morse (apelido do inventor) iniciouse en 1844 entre 

Baltimore e Washington. 

 “Señor Watson, veña aquí, quero velo”. A chamada histórica do científico 

escocés, Alexander Graham Bell (1847-1922) ao seu axudante (1876), foi a primeira 

conversación transmitida por un arame. Decatouse de que os impulsos eléctricos 

oscilantes podían facer que unha lámina plana vibrase para producir ondas acústicas. O 

teléfono transformábaas en impulsos eléctricos nun extremo e reconvertíaos en ondas 

sonoras no outro extremo. Os aparatos telefónicos tamén 

evolucionaron, primeiramente as chamadas eran atendidas 

por un operador e foi o estadounidense, Almon Strowger (director 

de funeraria) quen concibiu o primeiro teléfono con dial numérico 

en 1889, despois de decatarse de que os operadores aceptaban 

subornos para desviar as chamadas aos seus competidores. A idea dos móbiles partiu 

dos Bell Telephone Laboratories en EE.UU. nos anos 40, pero a tecnoloxía non estivo 

dispoñible para ofrecer un servizo ao público ata 30 anos despois. 

E chegaron a radio e a televisión. En 1920 G. Marconi creou en Inglaterra a 

primeira emisora de radio e en España comezouse a emitir en 1924 algunhas emisións 

experimentais consistían na lectura por un locutor dun horario de trens. Outra 

curiosidade: en 1936 un aparato de televisión custaba igual ca un coche pequeno, a 

crítica aseveraba que a xente deixaría de interesarse en pouco tempo polo televisor 

¡Nada máis lonxe da realidade actual!. Introduciuse a comunicación por satélite e centos 

de comsats (satélites de comunicación) están agora xirando arredor da terra; reciben 

sinais de radio desde enormes antenas en forma de parábola (antenas parabólicas) 

situadas na terra e reemiten os sinais a unha antena emprazada noutra parte do mundo. 

Algunhas canles de televisión emiten por impulsos eléctricos que circulan nun cable 

deica os domicilios da xente (televisión por cable). Pode transmitir reportaxes en directo 

por todo o mundo. 

 O mundo da arte sufriu unha revolución cos programas asistidos por ordenador. 

En caso de usarse unha pantalla de ordenador para pintar, pódese estar perfeccionando e 

retocando arreo, pero precísase moita memoria de ordenador e unha boa impresora de 

color. 

 

Actividades: 

 

1.- Enumera 5 equipamentos electrónicos, citados no texto da Comunicación, que 

transformen a electricidade en sons ou imaxes. 

2.- Cita a tres inventores, cos seus respectivos inventos: 

3.- Explica o significado das seguintes expresións: 

 Código Morse: 
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 Comsats: 

 Antenas parabólicas: 

 Televisión por cable: 

 

4.- Os teléfonos móbiles son os xoguetes de moda de moitos adolescentes, elaborade 

unha enquisa na clase, que logo pode estenderse a outros cursos, sobre o uso do móbil: 

 Nº de alumnos que teñen móbil 

 ¿Desde que idades se utiliza? 

 ¿Apagádelo durante a clase? 

 E o profesorado ¿utiliza o móbil na aula? 

 Usos (xogos, recibir e enviar mensaxes, falar, casos de extrema necesidade, …). 

 ………. 

 

5.- O turismo: 

 

 

5.- A Costa da Morte sitúase na provincia de A Coruña, entre Fisterra (Norte) e Malpica 

(Sur), explica a qué condicións naturais e climatolóxicas debe o seu nome. Busca 

algunha lenda ou tradición relacionada con este lugar e anótaa no teu caderno.  
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4.11.- OS ORDENADORES 

 
 Os rápidos avances nos compoñentes electrónicos como o “chip” – ou circuíto 

integrado – e as unidades centrais dos ordenadores, alteraron as nosas vidas de maneira 

que resultan irrecoñecibles. Un ordenador, noutrora das dimensións dunha habitación, 

pode agora gardarse nun peto. Desde practicar xogos e compor música ata manexar 

máquinas para as fábricas, os ordenadores levan a cabo unha enorme cantidade de 

tarefas. A Internet, unha rede internacional de ordenadores, a través da cal os 

ordenadores se poden comunicar, está medrando tan rapidamente que mesmo precisa do 

seu propio servizo policial. 

Fagamos un pouco de historia. Os ordenadores primitivos eran voluminosas 

máquinas que utilizaban unhas 20.000 válvulas para regular a corrente eléctrica e 

ocupaban cuartos enteiros. En 1948 inventáronse uns compoñentes moito máis 

pequenos, chamados transistores, tanto para axustar e potenciar a corrente eléctrica 

coma para conectar e desconectar a corrente. Os transistores usaban unha potencia 

menor cás válvulas e non se avariaban con facilidade. En 1958 produciuse o 

desenvolvemento do circuíto integrado, tamén chamado “chip”. Un chip pode conter 

centos de miles de minúsculos transistores e outros compoñentes. Os chips fixeron que 

o equipamento dos ordenadores fose máis barato e máis pequeno. 

Os ordenadores revolucionaron os nosos costumes laborais. Moita xente pode 

agora traballar na casa, enviando ou recibindo información por teléfono, fax, correo 

electrónico ou a través de disquetes de ordenador. Isto chámase 

teletraballo ou traballo a distancia.  Os módems – 

MOdulador/DEModulador – transforman os sinais do ordenador de 

maneira que estes poden enviarse por medio de fíos telefónicos entre 

ordenadores. Os ordenadores portátiles ou cadernos de 

apuntamentos computerizados permiten traballar nunha viaxe ou en lugares afastados 

que non dispoñen de subministro eléctrico. 

¿Ficción ou realidade?. A realidade virtual axuda aos arqueólogos a recrear 

construcións do pasado e mesmo a camiñar por elas. Os sistemas computerizados de 

realidade virtual crean un mundo en tres dimensións, polo que a xente o vive como se 

estivese no mundo feito polo ordenador. O usuario leva un casco dotado dun visor, que   

cando se move facilita información ao ordenador para que vaia cambiando de imaxes. 

Mesmo é posible coller obxectos usando unha luva especial que crea a ilusión de 

termalos ou collelos. Tamén pode aproveitarse para poñer ao servizo dos seres humanos 

robots que nos permiten ver, oír e sentir todo o que eles ven, oen e senten. Existen 

proxectos para utilizar imaxes de realidade virtual nas películas, no canto de actores, 

para os papeis difíciles e perigosos. Os robots e os ordenadores que se amosaron nas 

películas sobre o espazo e o futuro, como na Guerra das Galaxias, son por regra xeral 

moito máis avanzados que os modelos comúns. A maior parte dos robots parécense 

bastante aos seres humanos. Aqueles camiñan, falan e solventan problemas. En 

realidade, a maior parte dos robots desempeñan o seu traballo nas fábricas. Na película 

2001: unha odisea no espazo (1968) o ordenador, Hal, é un ordenador “intelixente” que 

cambia a súa programación para asegurar a súa propia supervivencia.  

 Os libros electrónicos almacenan enormes cantidades de información en discos 

como os que se usaban nos discos compactos musicais. O disco chámase CDROM: 

disco compacto de memoria de só lectura. Os sucos que se reflicten no disco 

representan un código de números que poden ser lidos por un raio láser. Isto reconverte 

os datos subministrados en sons e imaxes. 
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Un dato curioso: unha neurona tarda en excitarse un tempo da orde do 

milisegundo, mentres que os circuítos electrónicos máis veloces 

tardan un tempo dunha orde próxima ao picosegundo. Isto implica 

que os ordenadores procesan a información máis rapidamente 

de modo xeral. Determinadas tarefas son, actualmente, 

imposibles de efectuar polos ordenadores ou, polo menos, estes son 

máis lentos có home (procesamento de información visual, 

aprendizaxe...).  A razón da velocidade do noso cerebro nesas 

accións non estriba na velocidade das neuronas senón na 

complexidade do seu deseño, moi superior ao ordenador máis potente que se poida 

fabricar hoxe en día.  

  

 Actividades 

1.- Explica o significado das seguintes palabras ou expresións, segundo o texto: 

 Chip: 

 Teletraballo: 

 Ordenadores portátiles: 

 

2.- Indica qué palabras deron lugar ás seguintes siglas(combinación de letras iniciais 

doutras palabras, ex: PGS) e acrónimos (siglas usadas como palabras normais, ex: 

sida0): 

 Internet 

 MODEM 

 CDROM 

Identifica as siglas ou acrónimos orixinados a partir destes enunciados: 

 Documento Nacional de Identidade 

 Fedération Internacionale de Football Association 

 Lei de Ordenación Xeral do Sistema Educativo 

 Light Amplification by Stymulated Emision of Radiation 

 Instituto da Lingua Galega 

 Obxecto Voador non Identificado 

 Organización das Nacións Unidas 

 Radio Detection And Ranging 

 

3.- En grupos de dúas persoas, buscade en xornais exemplos de siglas e acrónimos en  

galego e en castelán, indicando os seus significados: 

 Acrónimos: 


 Sida: Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 


  


  


  

 Siglas: 


 PGS: Programa de Garantía Social 


  


  


  


  

 

4.- Inventade 5 siglas ou acrónimos (en galego e castelán) para actividades ou 

organizacións relacionadas co ambiente xuvenil e cos vosos intereses:  
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4.12.- A ELECTRICIDADE DO SÉCULO XXI 

 
 Desde os ordenadores “intelixentes” e os robots miniaturizados ata a realidade 

virtual, os novos adiantos na electricidade e no magnetismo anuncian apaixonantes 

avances para o futuro. As posibilidades da comunicación por ordenadores, unidos en 

redes globais, despregan un enorme potencial para a xente que comparte ideas e 

información por todo o mundo. Os avances tecnolóxicos produciron novas maneiras de 

xerar enerxía eléctrica, como a que provén da fisión nuclear. Hai que ter en conta que de 

seguirmos utilizando carbón, petróleo e gas ao ritmo actual, dentro de 100 anos teranse 

esgotado; os  avances tecnolóxicos poden solventar algúns problemas de contaminación, 

provocados pola maneira en que se produce a electricidade hoxe, pero hai moitas 

dúbidas sobre a súa seguridade.  

 Os ordenadores enxeñosos ou intelixentes poderán perfeccionarse desde as 

“mallas neurais”, unidas ao cerebro por unha conexión á rede, que funcionan dun xeito 

semellante ás células do cerebro humano (neuronas). As mallas neurais serán básicas no 

deseño de sistemas visuais e auditivos para os robots intelixentes, estes serán máis 

sinxelos, baratos e doados de construír e poderán explorar novos planetas antes dos 

astronautas. Máis preto, na casa, os robots “insectos”  (duns 30 cm. de longo)  serán 

capaces de realizar tarefas tales como os quefaceres domésticos. 

 ¿Fisión ou fusión?. Polo de agora, as centrais nucleares escinden por separado os 

materiais perigosos como o uranio e o plutonio para liberar enerxía. Isto chámase fisión 

nuclear e conleva o problema dos residuos radiactivos. No futuro, as centrais de enerxía 

nuclear estarán obrigadas a usar a un tempo materiais seguros, como o hidróxeno e o 

helio, para liberar a enerxía almacenada neles. Isto chámase fusión nuclear. A enerxía 

da fusión será menos contaminante cás centrais de enerxía convencional. Soamente 

necesita pequenas cantidades de carburante para producir enormes cantidades de 

enerxía. En Princeton, nos EE.UU., un experimento de fusión nuclear produciu un curto 

estoupido de enerxía que durou uns poucos segundos. A reacción tivo lugar nun 

Tokomak, unha máquina magnética. Usou un potente campo magnético para manter os 

átomos de hidróxeno xuntos o tempo suficiente para que comezasen a fusionar entre 

eles. Isto realizouse a unha temperatura extrema.  

 No futuro, os satélites acoplados a enormes redes de fibras ópticas conectarán 

casas e negocios por todo o mundo. As fibras ópticas fanse de fibras de vidro e envían 

información coma se fosen impulsos de luz. Malia que as potencias mundiais devecen 

por superarse unhas ás outras nos seus intentos de descubrir formas de establecer redes 

no espazo, colaboran en proxectos como a Fase de Cooperación Espacial ruso-

norteamericana. Esta cooperación amplíase ao aproveitamento da tecnoloxía solar da 

terra,  mediante a construción de casas con paneis caloríficos solares. 

 Cando algúns materiais, como os botes de folladelata, se arrefrían a moi baixas 

temperaturas non ofrecen resistencia ao fluído da corrente eléctrica. Chámanse 

supercondutores porque conducen a electricidade moi ben. Constitúen, xa que logo, os 

materiais idóneos para os cables de electricidade, pois non perden enerxía, pero o 

sistema de refrixeración é custoso no seu funcionamento. Necesitamos atopar solucións 

para que poidan funcionar a altas temperaturas. 

 As cámaras electrónicas de seguridade están usándose cada vez 

máis para loitar contra o crime e reducir a masificación nos cárceres.  

Nalgúns países, ás persoas que cometeron delitos menores pónselles 

unha etiqueta electrónica e persoal de control, suxeita ao pulso, no canto 

de ingresar na cadea. A etiqueta de control transmite un sinal 

radiofónico a un receptor na casa da persoa. Se a persoa se afasta moito do receptor, o 
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sinal faise débil de máis para que o receptor o detecte, activándose un sinal de alarma. 

Recentemente anunciouse na prensa galega (La Opinión, 20 abril 2003) que a Xunta 

subvencionará o 80% dun sistema de control, mediante sensores, para persoas maiores 

que vivan soas. O sistema, que consiste nun emisor do tamaño dun móbil, detectará a 

ausencia de movimento dos usuarios, indicando que pode ter ocorrido algún accidente 

grave.   

 
 Actividades: 
 

1.- Cita 5 adiantos tecnolóxicos relacionados coa electricidade que supoñan avances 

para o futuro e resume nunha liña as súas utilizacións. 

 Robots insectos: 

  

  

  

  

 

2.- Busca 8 adxectivos cualificativos no primeiro parágrafo do texto, poñendo entre 

parénteses o substantivo ao que acompañan: 

 

3.- Achega un sinónimo do texto para as seguintes palabras: 

 enxeñosos: 

 avances: 

 Tokomac: 

 

4.- Busca en Internet o xornal La Opinión do día 20 de abril e infórmate sobre o artigo 

“Los mayores que vivan solos serán controlados a través de sensores”, a continuación 

redacta un breve resumo, en galego, sobre o mesmo. 

 

 

  

5.- Escríbelle unha mensaxe a unha amiga, citándoa coa escusa de ir ao cine. Non 

esquezas incluír o título da película que ides ver, un breve resume da mesma, o día, a 

hora e o lugar para atoparvos. Logo envíalla por correo electrónico. 

 

 

 

 

6.- Agora redacta unha carta, en castelán, para unha empresa eléctrica, ubicada fóra de 

Galicia, solicitando emprego como Instalador Electricista.  

 

 
 

7.- Mapas 
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III.- CONECTAMOS CANTANDO 
 

 

1.- Introdución: 

 

 Aínda que non son todos reiseñores os que cantan entre as flores, está claro que 

a  música, e máis concretamente a canción, é un sinal de identidade da xente nova 

(mesmo da non tan nova). As cancións que escollemos para traballar na aula falan de 

temas, intereses e problemas que lle afectan á xuventude, aínda que non sempre son 

letras politicamente correctas. O feito de utilizar cancións nas clases de lingua, 

baseándonos fundamentalmente na letra, axúdanos a incluír os temas transversais 

(valoración do noso patrimonio, educación para a convivencia, a igualdade, a 

solidariedade, a Paz …), a conectar cos seus gustos e a captar a súa atención para que 

lles resulte unha actividade atractiva e motivadora. 

 Durante este curso introducín esta proposta na aula do PGS dun xeito fortuíto:  

dous alumnos querían aprender a letra do himno galego, en principio chocoume  o    

feito, logo explicáronme que eran seareiros do Depor e que cando ían ao fútbol 

(pertencen aos Riazor Blues) todos cantaban o himno e eles non sabían a letra, de aí o 

seu interese. Propúxenlles traballar con letras de cancións e aceptaron de inmediato, 

comprometéndose ao día seguinte a traer gravado un CD coas súas cancións favoritas.   

 

 2.- Obxectivos: 

 

 Potenciar a sensibilidade e o interese cara a música con criterio estético. 

 Lograr que as letras das cancións seleccionadas sexan comprendidas e valoradas. 

 Conseguir que se reflexione e argumente sobre a música e as letras propostas. 

 Espertar a conciencia crítica do alumnado para que saiba diferenciar entre as 

cancións que din algo e as que non din nada, aínda que musicalmente lles gusten 

máis. 

 Recoñecer a importancia da emisión e comprensión de mensaxes en diferentes 

circunstancias. 

 Identificar aspectos gramaticais básicos que contribúan a mellorar a expresión oral e 

escrita. 

 Aplicar coñecementos gramaticais, semánticos e morfosintácticos para a creación de 

textos propios. 

 Fomentar a expresión e a creatividade. 

  

3.- Metodoloxía: 

 

 Primeiramente trataremos de seleccionar as cancións que imos utilizar nesta 

unidade. O alumnado dará as súas suxestións, case nunca coincidentes coas do 

profesorado, pero facendo certas concesións por ambas partes pódese chegar a uns 

acordos mínimos: que sexan actuais, que as letras “digan algo” e que a temática das 

mesmas estea próxima ás súas vivencias, sen que se repita. 

 Despois de escoitar os temas seleccionados, cada un aporta as súas preferencias, 

debemos recoller as letras, sacándoas do CD orixinal, buscándoas na bibliografía dada 

ou baixándoas de Internet. A continuación pasamos a traballar coas letras, mediante 

exercicios gramaticais, morfolóxicos e de creatividade do propio alumnado. 
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4.- Avaliación: 

 

 Non deixamos de lembrar que unha compoñente fundamental da nota debe ser o 

traballo realizado na clase, mediante o propio caderno de exercicios, que corrixiremos 

puntualmente ao remate de cada actividade. Logo presentarémoslles unha canción 

diferente das empregadas na aula e deberán traballar algúns contidos (gramaticais, 

semánticos, morfolóxicos e sintácticos) similares aos que xa utilizaron coas cancións 

previamente elixidas.  

 

 

5.-CANCIÓNS: 

 

5.1.- Os pinos (Himno Galego – Pondal) 
 

¿Que din os rumorosos 

na costa verdecente, 

ao raio transparente 

do plácido luar? 

¿Que din as altas copas 

de escuro arume harpado 

co seu ben compasado 

monótono fungar? 

 

- Do teu verdor cinguido 

e de benignos astros, 

confín dos verdes castros 

e valeroso chan, 

non des a esquecemento 

da inxuria o rudo encono; 

desperta do teu sono, 

Fogar de Breogán 

 Actividades 

 

1.- Para comprender a mensaxe do poema procura identificar a qué se refiren as 

seguintes expresións: 

 os rumorosos: 

 a costa verdecente: 

 as altas copas: 

 arume harpado: 

 benignos astros: 

 Fogar de Breogán: 

 

2.- Tendo en conta que na segunda estrofa se inicia un diálogo, explica con quen fala o 

bardo a través das personificacións da mesma: 

 valeroso chan: 

 esperta do teu sono/Fogar de Breogán: 

 

3.- Observando o léxico do poema ¿cres que Pondal utiliza unha lingua culta, coloquial 

ou vulgar?. Razóao dando algún exemplo de vocábulos usados. 

 

 

 

4.- Trata de emular a Pondal, reescribindo a primeira estrofa en prosa, cun léxico 

coloquial. 
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5.2.- París, Colombia (Lamatumbá en PACHANGÜILANUÍ)  

 

París, Colombia 

¿onde ela vai 

caer a bruta bomba? 

Bomba, bomba, bomba vai. 

 

Na vida que vivimos 

na vida que morremos 

na vida que sufrimos 

na vida que tememos 

na vida que nos ata 

na vida que nos mata. 

 

Máis xente inocente 

dentro da treboada, 

que isto non termina 

que isto non se acaba 

que isto non se arranxa 

con un feixe de balas. 

A mecha desta terra 

ninguén a apagou 

baila agora neno  

que isto rematou 

 

París, Colombia, … 

 

Poderei tapar os ollos 

á cruda realidade, 

a un mundo de miseria  

de violencia e de fame. 

Teño un furado feito 

no fondo do corazón 

non paro de pensar  

neste mundo de terror 

 

Moita xente morría 

guerra en Guatemala 

bombas en Kosovo 

en Chechenia e en Ruanda 

guerra en Palestina 

mortos por Guerra Santa 

mortos polas bombas 

sangue derramada. 

 

París, Colombia … 
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 Actividades: 

 

1.- Na canción cítanse varias guerras recentes, enuméraas tratando de informarte das súas 

causas e consecuencias, ubicando nun mapa mudo os países citados: 

 Guatemala: 

  

  

  

  

 

2.- Na segunda estrofa aparecen seis verbos de distintas conxugacións, agrúpaos e escribe 

un tempo verbal diferente de cada un deles. 

 

 

 

 

 

3.- O recurso da repetición é moi utilizado tanto na poesía coma nas cancións, busca 

exemplos na versión anterior, indicando de qué recurso literario se trata e explica en que 

consiste. 

 Paralelismo: 

 

 Anáfora: 

 

4.- Dá outro título para a canción, relacionándoo coa súa temática e cita outros países que 

actualmente estean en guerra, informándote das causas que as provocaron. 

 

 

 

5.- Cita outros títulos musicais que se centren no tema da paz/guerra, por exemplo Imagine 

de John Lennon, elixe un e trata de conseguir a letra (en calquera idioma) para facer un 

mural na clase a propósito da mesma. ( “Haz turismo” de CELTAS CORTOS en Gente 

impresentable) 

 

 

 

 

5.3.- Vivir na Coruña (Os Diplomáticos en AVANTE TODA) 

 

ESTE PANDEIRO QUE TOCO 

POR MOITO QUE REPENIQUE 

NON TEÑAN MEDO QUE ROMPA 

QUE É DE COIRO DE CACIQUE 

 

VIVIR NA CORUÑA 

QUE BONITO É, 
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ANDAR DE PARRANDA  

E DORMIR DE PÉ 

 

CANDO SE EMBORRACHA UN POBRE 

TODOS LLE CHAMAN BORRACHONHE 

CANDO SE EMBORRACHA UN RICO 

QUE GRACIOSO ESTÁ EL SEÑORE 

 

ANDAR POLO MUNDO 

QUE BONITO É … 

 

DÁDEME UN ANACO DE PAN 

E OUTRO DE VIÑO 

ASÍ FALABAN CANDO PASABAN 

OS IRMANDIÑOS 

 

TES A CHAVE DO PICADEIRO 

ONDE CARALLO VOU EU 

SE XA NON TEÑO DIÑEIRO 

EOÉ CARBALLEIRA … 

 

 Actividades 

 

1.- Os Diplomáticos fan varias críticas sociais, nesta versión dun tema popular, explícaas 

fixándote nas estrofas 1ª, 3ª e derradeira. 

 

 

2.- Na penúltima estrofa fálase dos Irmandiños, investiga no nº 8 da colección A nosa 

historia, publicada por A NOSA TERRA, sobre os mesmos e resume en breves liñas quen 

foron e a repercusión que tiveron no noso país. 

 

 

3.- Na primeira estrofa cítase o pandeiro, enumera outros dez instrumentos musicais que 

coñezas: 

 

 

4.- O estribillo da canción alude a un tópico co que moitos coruñeses están de acordo, 

reflexionade sobre o mesmo indicando os pros e os contras de tal afirmación. 

 

 

 

5.4.- ………… (Os Diplomáticos en Kömunikando) 

 

Vouvos contar amiguiños 

a historia dun barco vello 

que rachou nas nosas costas 

cargado de ouro negro. 
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Este barco abandeirado 

tiña a fatiga no aceiro 

unha bandeira pirata 

con contos de taberneiro. 

 

Cóntame tu o que viche 

unha galerna de piche. 

 

Dende as nosas rías baixas 

pasea ata as asturianas 

e tal cargamento de ouro 

é chapapote nas praias. 

 

 

O ronsel deste Prestige 

non atrae aos arroaces 

como pouco trae desgracias  

difíciles de arranxar. 

 

Somos ruído, cidadáns 

nos camiños do vento. 

Forza 7 

Galerna, galerna. 

 

A cousa non está desfeita 

queda debaixo do mar, 

como escape o que queda 

podémonos preparar. 

 

 

O fodido desta historia 

que sempre lle cae ao probe 

cando nos mexan por riba 

aínda nos din que chove. 

 

 Actividades 

 

1.- Como podedes apreciar esta canción non ten título, aparece no CD despois da nº 14 

(Perikinha) e tampouco vén incluída letra. Poñédelle título. 

 

2.- Fixándote na letra, achega outros dous sinónimos para o ouro negro e explica a qué se 

debe este nome. 

 

3.- Trata de explicar o significado da antepenúltima estrofa. 
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4.- O ronsel e os arroaces son palabras pertencentes ao campo semántico xenérico do mar, 

indica o seu significado e sinala outras especies mariñas que se viran afectadas polo 

desastre do Prestige.   

 Ronsel 

 Arroaces        

 

 

5.- Nesta canción cóntase resumidamente a historia do Prestige. Despois de consultardes as 

últimas noticias (xornais, Internet, …) sobre o tema, relatádeo a modo de conto, indicando 

cándo, ónde e cómo sucedeu e as consecuencias que esta catástrofe tivo para o país. 

 

 

 

 

 

 

5.5.- Qué demasiao (Joaquín Sabina en  MALAS COMPAÑÍAS) 

 

Macarra de ceñido pantalón,   “Que no se mueva nadie”, has ordenao 

pandillero tatuado y suburbial,  y van ya quince atracos en un mes, 

hijo de la derrota y el alcohol,  tu vieja apura el vino que has mercao 

sobrino del dolor,    y nunca ha preguntao 

primo hermano de la necesidad.  ¿de donde sale todo este parné? 

 

Tuviste por escuela una prisión,  La pasma va pisándote el talón, 

por maestra una mesa de billar  hay bronca por donde quiera que vas, 

te lo montas de guapo y de matón  las chavalas del barrio sueñan con 

de golfo y de ladrón    robarte el corazón 

y darle al canuto cantidad.   Si el sábado las llevas a bailar. 

 

Aún no tienes años pa´votar   una noche que andabas desarmao 

y ya pasas del rollo de vivir,   la muerte en una esquina te esperó, 

chorizo y delincuente habitual  te pegaron seis tiros descaraos 

contra la propiedad    y luego desangrao, 

de los que no te dejan elegir   te ingresaron en el “piramidón”. 

 

Si al fondo del oscuro callejón  Pero antes de palmarla se te oyó 

un bugati te come la moral   decir “qué demasiao, 

a punta de navaja y empujón,   de esta me sacan en televisión”. 

el coche vacilón 

va cambiando de dueño y de lugar. 

 

 Actividades 

 

1.- Enumera os parentescos  do protagonista que contribuíron á súa forma de ser e de vivir: 

 

2.- Fai unha caracterización física e psicolóxica do protagonista. 
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 C. física: 

 

 C. Psicolóxica: 

 

3.- Inventa outro título para a canción e resume (nun máximo de tres liñas) a traxectoria 

vital do personaxe, desde que nace ata que morre. 

 
 

 
4.- Busca  palabras ou expresións pertencentes á xerga xuvenil e dá un sinónimo das 

mesmas: 

 

 

 

5.- Busca dúas metáforas na segunda estrofa e explícaas: 

  

 

  

 

6.- A pesar do tráxico final, constátase o humor negro do protagonista nos dous últimos 

versos, reflexiona sobre o mesmo explicando os feitos que o provocan. 

 

 

 

7.- Agora trátase de que ti sexas poeta, tenta escribir en verso un mínimo de dúas estrofas, 

falando de vivencias reais ou inventadas. En caso de que non che saia nada, trata de 

inspirarte nos acrósticos, iniciando verticalmente o poema coas letras do teu nome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.-  Clandestino (Manu Chao  en Clandestino) 

 

SOLO VOY CON MI PENA / SOLA VA MI CONDENA / CORRER ES MI DESTINO / 

PARA BURLAR LA LEY /PERDIDO EN EL CORAZON / DE LA GRANDE 

BABYLON / ME DICEN EL CLANDESTINO / POR NO LLEVAR PAPEL  

 

PA UNA CIUDAD DEL NORTE / YO ME FUI A TRABAJAR / MI VIDA LA DEJE / 

ENTRE CEUTA Y GIBRALTAR / SOY UNA RAYA EN EL MAR / FANTASMA EN 

LA CIUDAD /MI VIDA VA PROHIBIDA / DICE LA AUTORIDAD 
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SOLO VOY CON MI PENA / SOLA VA MI CONDENA / CORRER ES MI DESTINO / 

POR NO LLEVAR PAPEL / PERDIDO EN EL CORAZÓN / DE LA GRANDE 

BABYLON / ME DICEN EL CLANDESTINO/ YO SOY EL QUIEBRA LEY 

 

MANO NEGRA CLANDESTINA / PERUANO CLANDESTINO / AFRICANO 

CLANDESTINO / MARIJUANA ILEGAL 

 

SOLO VOY CON MI PENA / SOLA VA MI CONDENA / CORRER ES MI DESTINO / 

PARA BURLAR LA LEY / PERDIDO EN EL CORAZÓN / DE LA GRANDE 

BABYLON / ME DICEN EL CLANDESTINO / POR NO LLEVAR PAPEL 

  

Actividades 

 

1.- A canción está recollida literalmente do CD Clandestino,  reescríbea en verso fixándote 

na acentuación, na separación das estrofas e na puntuación.  

 

 

 

   

 

 

 

 

2.- O clandestino protagonista da canción ¿a quen representa?. ¿De onde procede?. ¿Onde 

ubicarías Babylon?. ¿A que se deben os seus problemas coa lei?. 

 

 

3.- Explica coas túas palabras o significado da palabra papel na canción. Despois búscaa no 

dicionario e engade outras 5 acepcións diferentes da mesma. 

 

 

 

 

4.- O verso “Soy una raya de mar” ¿a que alude metaforicamente?. Achega palabras 

homónimas de raya, en galego e castelán, indicando o seu significado.  

 

  

 

 

5.- O tema da emigración e da pobreza está presente na música de Manu Chao e doutros 

moitos cantautores. Os galegos (ora na familia, ora nos coñecidos) case sempre coñecemos 

a alguén que tivo que marchar do país por motivos económicos, explica as causas da 

emigración dalgún familiar ou coñecid@, o lugar de destino, a época e o seu estado actual. 

Indagade en Internet sobre autores e versións musicais que inclúan dita temática e facede 

unha listaxe indicando títulos e autores.   
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5.7.- ¿Qué voy a hacer yo?  (Celtas Cortos en Gente impresentable) 

 
Yo era un pobre muchacho 

un pringadete de un barrio 

un currela, un tiradete, un chaval, un fracasado 

de esos que se la trae floja 

lo que diga el telediario, 

boletines oficiales 

solo conocía mi barrio. 

 

¿Qué voy a hacer yo? 

¿Qué puedo hacer yo? 

De quien debo defenderme  

si no conozco enemigo 

si el sonido de las balas  

ya me produce terror 

¿Qué voy a hacer yo? 

¿Qué puedo hacer yo? 

 

Este presente tan chungo 

se convirtió en gran futuro 

soy joven uniformado 

con galones en los puños. 

Y esto es lo que me faltaba 

lo que siempre había ansiado 

era que alguien me ordenara 

y me ordenara hacer fregados. 

 

Algo que también me gusta 

es una torta de vez en cuando 

pa´ no olvidar de donde vengo 

y saber quien tiene el mando. 

Lo más hermoso de todo  

es ser útil a la patria 

de esta forma que lo hago 

en mi pecho con dos balas. 

 

 

  

Actividades 

 

1.- Explica cómo se autodefine o protagonista na primeira estrofa. 

 

2.- O título indícanos o dilema no que se atopa este rapaz ¿que alternativa lle queda para 

solucionar o seu futuro? 
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3.- A simple vista parece que está contento co seu estado actual ¿Podería estar ironizando?. 

Razoa a resposta 

 

 

4.- ¿Cres que a saída escollida polo chaval sería tamén válida para ti?. Argumenta a favor 

ou en contra da túa resposta. 

 

5.- Indica as críticas que fai Jesús H. Cifuentes a través desta canción.    
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IV.- CINECLUB  
 

 

 1.- Introdución: 

  

O dicionario define cineclub como unha asociación de persoas afeccionadas ao cine 

como vehículo cultural. Non pretendemos chegar a tanto, porque é evidente que nin  o 

vídeo pode estar á altura do cine nin nós somos especialistas no tema, pero si podemos 

transmitirlle ao alumnado o gusto por ver cine, sen que o identifiquen cos típicos filmes 

violentos ou comerciais que están acostumados a ver.  

Os medios de comunicación audiovisual ilustran, informan e enriquecen a clase, 

provocando interese e motivación no alumnado e mantendo a súa atención, non se trata de 

que os filmes substitúan ao texto escrito, senón de que o complementen. A través do uso 

destes medios podemos ter máis posibilidades de éxito na maneira de afrontar os problemas 

que actualmente vive a nosa sociedade.   

Centrarémonos en visionar algunhas películas que nos interesan, basicamente, pola 

súa temática (axudan a ilustrar feitos históricos ou literarios) e permítennos ofrecerlles, 

mediante un guión previo, certas pautas mínimas para entendelas e comentalas. Dado que o 

cine pode ser un recurso complementario nas aulas non podemos desaproveitalo, pero 

tampouco se debe abusar da súa utilización,  conseguindo enfastialos. 

 

2.- Obxectivos: 

 

 Lograr que o alumnado se interese polo cine valorando e  analizando criticamente as 

ideas que transmite. 

 Familiarizarse coa linguaxe específica da Séptima Arte.  

 Resaltar a relación entre o cine e a música. 

 Observar a existencia de diferentes xéneros cinematográficos. 

 Achegarse aos certames cinematográficos.  

 Tentar interrelacionar a temática das imaxes en movemento coa problemática vivencial 

do alumnado. 

 

 

 

3.- Metodoloxía: 

 

 En primeiro lugar hai que ter en conta que as películas deben ser axeitadas para a 

idade e o desenvolvemento intelectual do alumnado. 

 Primeiramente débense facer certas actividades previas ao visionado, tales como 

explicar os obxectivos que se pretenden e facer unha presentación do filme que inclúa a 

ficha téctica, o argumento e algúns antecedentes útiles que axuden a contextualizala na súa 

época. 

 

     4.- FILMES 

4.1.- A lingua das bolboretas 

4.2.- Barrio 
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4.1.- GUÍA DIDÁCTICA sobre “A LINGUA DAS BOLBORETAS” 

 

Presentación 
A lingua das bolboretas é un filme baseado en tres relatos do escritor galego 

Manuel Rivas: A lingua das bolboretas, Carmiña e Un saxo na néboa, todos eles 

integrados nun libro titulado ¿Qué me queres, amor?. Premio Goia 1999 ao mellor guión 

adaptado.  

Primeiramente leremos os tres contos nos que se basea a película.  

 

Ficha técnica 

Dirección: José Luis Cuerda 

Guión: Rafael Azcoa. 

Música: Alejandro Amenábar. 

Fotografía: Javier Salmones 

Intérpretes: Fernando Fernán-Gómez(mestre), Manuel Lozano(Moncho), Uxía Blanco(nai), 

Gonzalo Martín Uriarte(pai), Alexis de los Santos(irmán). 

Realización: 1999 

 

Sinopse:Comezos de 1936. Nunha aldea galega, Moncho, un neno de 8 anos, vaise 

incorporar á escola. Ten medo. Escoitou falar de que os mestres pegan. Don Gregorio en 

persoa, o mestre que non pega, terá que ir buscalo á casa e, ademais de ensinar cousas e 

curiosidades sobre a vida e os animais, inculcáralles a idea de que a liberdade é un dos 

valores que todos deben perseguir. O 18 de xullo todo se virá abaixo e os valores e 

principios inculcados quedarán relegados.    

 

Antecedentes: En primeiro lugar é necesario levar a cabo un traballo previo que permita a 

introdución do tema da Guerra Civil (a ideoloxía fascista) e o desastre que provocou no 

país, analizando as causas e consecuencias. Débese facer fincapé en que os fascismos non 

son unicamente unha tendencia política, senón que se manifestan en determinadas actitudes 

da nosa sociedade actual: os fanatismos ideolóxicos, relixiosos ou deportivos, son 

manifestacións do fascismo e da intolerancia. 

 

Actividades posteriores ao visionado: 

Cuestionario sobre A lingua das bolboretas: 

 

A) Aspectos históricos 

1.- Busca información sobre a Guerra civil, indicando esquematicamente as causas e 

consecuencias. (Anexo 1). 

2.- Posiciónate en relación aos dous bandos representados na película.¿Que oficios 

desempeñan os republicanos?. ¿Quen son os nacionalistas? ¿Con cales te identificas?. 

Explícao. 

 

B) Aspectos literarios 

1.- ¿Cal é a relación entre o título e a película?. 

2.- Cita dúas anécdotas da escola, relacionadas co mestre, que non aparecen no libro de 

Rivas. 
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3.- Explica as diferenzas entre o que ocorre na película e no libro cando Moncho se escapa 

da escola. 

4.- Cita dúas ocasións en que aparezan festas, sen que estiveran reflectidas no libro. 

5.- Relata como lle explica o mestre o tema da morte a Moncho e explica como o fan seus 

pais. 

7.- Cita dúas atencións que tivera o mestre con Moncho. 

8.- ¿Cales son os personaxes novos que aparecen na familia de Moncho?. Descríbeos. 

9.- ¿Que parte de Un saxo na néboa non se ve na película?. Razóao. 

10.- Explica as diferenzas  na relación coa “Chiniña”entre o conto e  a película. 

 

C) Aspectos sobre Educación Sexual 

1.- Fala de cómo evoluciona a relación entre Moncho e a irmá de Roque. 

2.- Explica as aventuras de Moncho e Roque cando espían os encontros entre o Lis e a 

Carmiña. 

3.- ¿Por que necesita Carmiña a presenza do can para ter relacións satisfactorias co Lis? 

4.- ¿Que papel desempeñan as mulleres na película?. 

 

D) Aspectos sobre Educación Relixiosa 

1.- Fíxate nas diferentes aparicións do cura na película, ¿danse tamén no libro?. ¿Que 

posición adopta ante o levantamento militar? Fai unha caracterización deste personaxe no 

filme. 

2.- Determina os hábitos e crenzas relixiosas dalgúns personaxes como D. Gregorio, o 

xastre e a súa muller. 

 

E) Aspectos cinematográficos 

1.- Fíxate na ficha técnica ¿de quen é música?. ¿Que tipo de música predomina?.  

2.- Xustifica a relación que hai entre a música e o protagonista da película. 

3.- Explica cómo inflúe a música nos sentimentos e emocións que se albiscan entre Andrés 

e a Chiniña. 

4.- Analiza a ambientación en relación cos personaxes, vestimentas, lugares … 

5.- ¿Cales son as secuencias nas que a luz ten maior importancia?. 

6.- Entre os seguintes  xéneros cinematográficos: comedia, musical, drama ¿En cal 

incluirías este filme?. Razóao. 

7.- ¿Cres que os tres relatos de Rivas están ben enlazados na película?. Razoa a resposta. 

 

E) Aspectos sobre Educación en Ética e Valores: 

1.- No filme Don Gregorio fai un discurso de agradecemento á comunidade escolar ¿por 

que?. Razoa a reacción do rico da  aldea cando o mestre fala da liberdade. 

2.- Relata cómo lle explica o mestre o tema da morte a Moncho e cómo o fan seus pais. 

3.- Explica a actitude do xastre cando comeza o levantamento dos militares. 

4.- ¿Cal é o personaxe que máis che gustou? ¿E o máis censurable de todos?. Explícao. 

5.- Razoa, facendo unha valoración persoal crítica, a escena final do filme.¿Que che 

suxire?.    

5.- O final é devastador, coma se nos batera un croio na boca do estómago,  escribe agora 

un novo final. 
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ANEXO 1 

Aspectos históricos (A Guerra Civil ) 

RAZÓNS DA SUBLEVACIÓN 

- Para o goberno da República e as forzas da Fronte Popular é unha rebelión militar fronte á 

orde legalmente establecida, protagonizada polas forzas fascistas que pretenden suprimir as 

conquistas sociais que a República concedeu aos traballadores. 

- Para os sublevados foi un Alzamento Nacional, cunha compoñente espontánea cívico-

militar, protagonizado polos sectores sans da sociedade. 

CONSECUENCIAS 

- A derrota da República, goberno lexítimo do país, a mans dos insurxentes, deu paso á 

instauración da Ditadura do xeneral Franco. 

- Sobre a base dun país arrasado pola guerra civil, constrúese un sistema político que dá 

satisfacción aos vencedores e exclúe aos vencidos. 

- Fame, miseria, represión. (Longa noite de pedra). 

- Nos anos 60 muda. Período de desenvolvemento económico, cun sistema político intacto 

só modificado formalmente, para poder ser admitido en foros internacionais. 

- A inadecuación entre unha sociedade en renovación e crecemento económico, pero falta 

de canles de participación política, e privada de dereitos civís, dá paso a unha forte tensión 

político-social nos últimos anos do réxime franquista. 
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4.2.- GUÍA DIDÁCTICA sobre “BARRIO” 

 

Presentación 

 Barrio é unha longametraxe que retrata o drama social duns personaxes realistas e 

cheos de humanidade. Logrou varios premios, entre eles o Goia á mellor dirección, ao 

mellor guión orixinal e á mellor actriz revelación do ano 1999. 

 

 

Ficha técnica 

Dirección: Fernando León de Aranoa 

Guión: Fernando León de Aranoa  

Música: Hechos contra el decoro 

Fotografía: Alfredo Mayo 

Intérpretes: Críspulo Cabezas (Rai), Tomás Benito “Timy”(Javi), Eloy Yebra (Manu), 

Marieta Orozco(Susi), Alicia Sánchez (Carmen), Enrique Villén(Ricardo), Francisco 

Algora (Ángel), Chete Lera (comisario). 

Realización:1998 

 

Sinopse: Rai, Javi e Manu son amigos que comparten esa idade na que nin se é home nin se 

é neno, na que se fala moito de mulleres e moi pouco con elas. Comparten tamén a vida nun 

barrio de Madrid e a dificultade de saír del. Ademais, o tempo no barrio pasa a modo e no 

verán hai poucas cousas que facer e demasiado tempo libre para non ocupalo meténdose en 

líos. 

 

Antecedentes: Este filme é unha visión impactante da nosa realidade social. Faise unha 

realista descrición de sectores marxinados, cunha vida cotiá moito mais dura do que 

poderíamos intuír. Antes de proxectar a película pódese debater co alumnado sobre a 

problemática social dun amplo colectivo de rapaces que conviven diariamente con conflitos 

derivados do alcoholismo, as drogas, a falta de saídas laborais, …  

 

Actividades posteriores ao visionado 

 

Cuestionario sobre Barrio  
 

A) Aspectos sociais: 

 

1.- Buscade información sobre as principais causas da delincuencia xuvenil. Débese facer 

fincapé en que as causas están relacionadas con factores non só económicos, senón tamén 

sociais, políticos e culturais. 

2.- Os protagonistas sofren marxinalidade debido á súa condición económica (escena en 

que escoitan música nun centro comercial e o garda xurado os expulsa). Analizade outras 

causas do fenómeno de illamento social e a dificultade/imposibilidade de “saír” do 

arrabaldo con éxito. 

3.- Esquematizade as problemáticas sociais das familias respectivas. 

4.- ¿Por que Rai non delata a aqueles que lle pasaron a droga e que supón iso para o seu 

futuro?. 
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B) Educación en Valores: 

 

1.- ¿Que aspectos se critican da sociedade?.  

2.- Fai unha análise das relacións de amizade que se dan na película. 

 

 

C) Aspectos sobre Educación Sexual:  

 

1.- ¿Por que a nai de Susana lle recrimina á filla a maneira de tomar o sol na piscina?. 

2.- Identifica os amores platónicos dos protagonistas. ¿Por que non se fan realidade eses 

amores en ningún dos tres casos?.  

3.- O sexo sempre está presente nas súas conversas, pero ¿que tratamento se lles dá ás 

escenas de sexo explícito?.  

4.- ¿Cal é o papel das mulleres no filme?. 

 

D) Aspectos concretos da trama argumental: 

 

1.- ¿Cal era o maior desexo dos rapaces?.¿Como trata Rai de facelo realidade?. 

2.- ¿En que lle afectou a Manu a morte da súa nai?. 

3.- Fíxate na escena da ponte encima da autoestrada, coas cabezas entre os barrotes ¿que 

che suxire?. Xogan a un concurso imaxinario ¿é unha premonición do final o coche que  lle 

acaba tocando a Rai?. 

4.- ¿Como explicas que Manu siga mantendo a ficción do suposto traballo do irmán ante 

seu pai? 

5.- ¿Por que a xordeira do avó é unha vantaxe segundo Rai?. 

6.- Á súa maneira Manu trata de solucionar o seu futuro, explica cómo e por qué fracasa. 

7.- Rai e Javi embárcanse nun negocio de flores ¿como remata e por que non participa 

Manu?. 

8.- A venta da moto era unha posible solución para Rai ¿que ocorre con ela?. 

9.- Fíxate na escena dos xitanos e a cabra que se repite tres veces na película ¿que che 

suxire e que relación ten cos soños de Rai?. 

10.- A Rai gústalle facer de equilibrista ¿que comparación se establece co seu final?. 
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4.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

1.- Introdución: 

 

Ademais das actividades concretas das unidades, e estreitamente relacionadas 

cos temas transversais, están as actividades extraescolares, que contribúen a potenciar as 

boas relacións do alumnado, facilitan o traballo en grupo e fomentan o coñecemento do 

entorno: servizos sociais(Concello e O.N.Gs), servizos culturais(Bibliotecas), asociacións e 

grupos xuvenís. 

 Ao longo do curso escolar, o alumnado adoita realizar saídas ou visitas escolares, 

polo menos unha vez por trimestre, coa fin de coñecer algún lugar de interese histórico, 

artístico, cultural ou tecnolóxico. Estas saídas soen culminar unha serie de actividades 

previas realizadas na aula. 

 O obxectivo fundamental desta proposta didáctica consiste en planificar, deseñar e 

definir, de xeito funcional e operativo, unha serie de saídas escolares que sexan factibles e 

axeitadas para os PGS. Ademais as saídas da escola contribúen  á formación moral do 

alumnado, xa que o ámbito no que se desenvolven as relacións non é o cotián e non hai 

libros polo medio. É probable que se produzan situacións novas, nas que o profesorado terá 

que intervir como animador, mediador e confidente, fomentando condutas de civismo, 

tolerancia, costumes ecolóxicos, hábitos hixiénicos e de puntualidade, entre outras moitas 

que se poderían citar.  

 A motivación está asegurada cando se traballa con este tipo de actividades, que 

sempre son recibidas de bo grao. Será pois un traballo absolutamente práctico e sobre todo 

interdisciplinar, reunindo propostas de distintas áreas que integran o currículo, 

complementando de xeito activo as actividades académicas dentro da aula. 

 

 2.- Obxectivos: 

 

 Posibilitar que o proceso de ensino-aprendizaxe na aula sexa complementado coas 

saídas propostas. 

 Potenciar a curiosidade do alumnado como base primordial para a adquisición de 

coñecementos. 

 Estimular a interacción nos grupos. 

 Favorecer o ensino interdisciplinar entre as diferentes materias, traballando 

conxuntamente unha mesma actividade extra-escolar. 

 Provocar a concienciación do alumnado para que apliquen e observen no seu entorno os 

coñecementos adquiridos na aula. 

 Promover o gusto polo coñecemento do propio país, en canto a aspectos xeográficos, 

históricos, artísticos, literarios e culturais. 

 Favorecer actitudes positivas e útiles para o alumnado como a sociabilidade, a 

participación, o compañeirismo, o traballo en grupo, a creatividade e a aventura. 

 

3.- Metodoloxía: 

 

Tentaremos que o alumnado participe activamente nas propostas, polo tanto deberán 

colaborar traendo á clase todo tipo de información que atopen sobre os lugares obxectivo 

das visitas e realizando as tarefas grupais encomendadas para cada unha delas. 
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Dividimos a clase en grupos para a recollida de información, de xeito que cada grupo se 

especialice nalgún aspecto dos lugares a visitar. Logo haberá unha posta en común e, 

sempre que sexa posible, unha exposición fotográfica conxunta dos lugares visitados. 

 

4.- Avaliación: 

 

 As saídas realizaranse logo da posta en común dos traballos feitos polos alumnos 

sobre as mesmas e nisto basearemos fundamentalmente o proceso avaliativo. Tamén 

valoraremos os procedementos e as actitudes que tentamos potenciar, ademais teranse en 

conta as actividades levadas a cabo durante a visita e outras posteriores voluntarias, tales 

como as exposicións fotográficas ou as crónicas das mesmas, para o xornal do centro. 

  

5.- Visitas propostas: 

 5.1.- Local Social e Biblioteca da Sagrada Familia. 

 5.2.- Castro de Baroña. Dolme de Axeitos. Dunas de Corrubedo.  

 5.3.- Industria galega: Central Térmica de Meirama.  
 

5.1.- Local Social e Biblioteca da Sagrada Familia  

 
A Visita do PGS ao Centro Social da Sagrada Familia require unha implicación 

importante por parte do profesorado e un traballo previo nas aulas. 

 

Obxectivos: 

 

 Coñecer os diferentes recursos e servicios existentes no centro e as súas 

utilidades. 

 Comprender e utilizar o sistema de clasificación e organización da colección:  a 

CDU (Clasificación Decimal Universal). 

 Recoñecer as diferentes fontes de información e adestrarse na súa correcta 

utilización: dicionarios, enciclopedias, atlas, monografías, anuarios. 

 Identificar e saber utilizar as partes dun documento que conteña información 

complementaria: sumarios e índices, glosarios, cronoloxías, notas, bibliografías. 

 Coñecer os sistemas de organización gráfica da información: esquemas, 

gráficos, recadros e notas ao pé de páxina. 

 

Metodoloxía: 

 

O profesorado comezará por explícalle ao alumnado que foron seleccionados para 

participar nunha visita ao Centro Social. 

 Para a posta en marcha da actividade vanse propoñer varias sesións que poderán 

celebrarse na Biblioteca Escolar do propio centro onde cursan estudios. 

 A primeira actividade, previa á visita, consistirá en que os rapaces realicen un plano 

do centro e sitúen nel a súa aula-taller e a Biblioteca Escolar. 

 O profesorado tratará de concienzalos da importancia de que coñezan, visiten e 

utilicen a biblioteca ... 
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Visita ao  Centro Social 

 En primeiro lugar facilitarémoslles un plano do barrio ou da zona na que se ubica o 

centro no que cursan o PGS. Deberán localizar nel a situación do Local Social e marcalo no 

plano, indicando despois o itinerario máis próximo para ir desde o propio centro de ensino. 

 Logo iniciaremos a visita, se non está moi lonxe pode facerse a pé. Unha vez 

chegados ao Centro Social, o profesorado dará unha explicación sobre os distintos servizos 

que ofrece: local social, sala de televisión, biblioteca …    

 

Biblioteca Escolar: A CDU ( Clasificación Decimal Universal). 

 

 Primeiramente o profesorado vai explicarlles cómo se organizan os libros na 

biblioteca seguindo a CDU (Clasificación Decimal Universal). 

Para darlles a coñecer as diferentes fontes de información poderase presentar a 

seguinte actividade : 

Explícanselles as partes do documento que conteñen información complementaria 

podendo utilizar o xogo do aforcado e a partir deste ir explicándolles o que é un sumario, 

un índice, un prólogo... 

 

1.- Explicación do xogo do aforcado: 

 

O xogo consiste no seguinte: 

Nun encerado ou cartolina grande o profesor coloca os termos que designan as 

partes do documento que conteñen información complementaria. As palabras escribiranse 

incompletas, por exemplo a palabra Índice pode poñerse así: I_ _ _ _ E  , Sumario así:  S_ 

_ A_ _O, etc. 

Formaranse grupos e os rapaces intentaran acertar que vocais ou consoantes son as 

que faltan. Cada vez que acertan engádese unha letra e se non atinan van poñéndose 

pauciños, podendo chegar a formar a figura dun aforcado : 

 

Debuxo do aforcado:  

 

Cando acertan unha palabra completa, supoñamos por exemplo: índice, o profesor 

explicará ao alumnado o que é un índice . 

2.- O alumno poderá ir recollendo, nunha pequena ficha titulada “S.O.S. 

Información”, o significado e para que serve cada cousa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ficha de SOS Información: 

 

S.O.S. INFORMACIÓN 

      -Auxiliares para a busca de información- 
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(Nesta ficha os rapaces irán cubrindo que é un índice, sumario, vocabulario, 

bibliografía, esquema... ) 

 

NOTA: Como material de apoio o profesorado ten a carpeta que se lle entrega na 

Biblioteca (previa solicitude da mesma), onde se recollen os tipos de documentos e a súa 

diferenciación, o que se pode atopar nun libro informativo e a súa utilidade. 

 

3.- Actividade: tema concreto 

 

Formaranse diferentes grupos cos alumnos/as e escollerase un tema determinado 

sobre o que buscar información (pode aproveitarse e escoller un tema sobre algo que xa 

están tratando na clase).  

Con esta actividade o profesorado tratará de facerlle ver ao alumnado as diferentes 

fontes de información e cómo cada unha desas fontes proporcionan información máis 

ampla ou máis concreta e, polo tanto, ante unha necesidade de información, escolleremos 

un tipo de fonte ou outra. 

Utilizaranse: dicionarios, enciclopedias xerais, enciclopedias temáticas, atlas, etc. (a 

busca tamén estará determinada pola información que exista nas bibliotecas dos colexios). 

 

Por exemplo o tema  ESTRELA 

 

Antes de dar comezo de cheo na nosa busca: 

 

 ¿ Como definirías ti unha estrela? 

 

Ben, pero agora busca a definición de  Estrela nun dicionario 

 

 ¿ Que outros significados atopaches da palabra estrela? 

 

 ¿ Que lle faltou á túa definición primeira? 

 

 Coloquialmente ¿ Que significa “ser unha persoa con estrela”?  

  

e “¿ver as estrelas?” 
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 Pensa unha cousa, ¿poderemos atopar nalgún tipo de dicionario outro termo que tamén 

faga alusión ás estrelas?, tal vez ¿nun dicionario de historia?, ¿nun dicionario de 

sinónimos?,¿nun dicionario de antónimos? ¿en Internet?. Busca adiviñas, refráns, frases 

feitas e di cántas posibilidades de chamar doutro xeito ás estrelas atopaches. 

 

 Tamén hai outros documentos nos que podemos atopar máis información sobre as 

estrelas. Na Gran enciclopedia da Ciencia e da Técnica poderemos ampliar a nosa 

información buscando diferentes tipos de estrelas existentes . 

      Despois de consultar a enciclopedia temática ¿cantos tipos de estrelas poderías 

      nomear?. 

 

 Por certo, ¿ Que ten que ver Orión coas estrelas? . 

(¡Pista!: nos dicionarios da lingua non se recollen nomes propios pero nos 

enciclopédicos si).  

 Para converterte en toda unha “Estrela da Astronomía” busca algo que che axude a 

localizar a Orión nunha noite estrelada. 

 

 

4.- Facerse soci@s da biblioteca: O alumnado deberá levar dúas fotografías tamaño carnet 

e unha fotocopia do D.N.I., solicitarán o formulario para facerse soci@s e deberán 

cumprimentalo a continuación. 

Na seguinte visita poderán solicitar en préstamo libros, CD, DVD ou outros formatos de 

vídeo ou utilizar os servizos dos ordenadores da sala e de Internet, previa petición de uso na 

propia sala ou telefonicamente. 

 

 

 

5.2.- Castro de Baroña. Dolme de Axeitos. Dunas de Corrubedo 

 

 Esta actividade está basicamente retomada dun Seminario Permanente do 

CEFOCOP de A Coruña, no que participei hai anos, titulado As viaxes escolares: un 

complemento nas aulas. Neste traballo inclúense outras actividades alternativas que 

igualmente poden ser utilizadas, escollo esta por ser a que máis coñezo, unha das que máis 

veces realicei e a que mellor se adapta aos nosos intereses.  

 

Obxectivos específicos: 

  

 Achegarse ao patrimonio cultural galego, descubrindo a existencia de restos 

arqueolóxicos no noso país. 

 Indagar sobre a existencia e significación destes monumentos megalíticos na xeografía 

galega. 

 Crear unha conciencia ecoloxista no alumnado, observando a natureza sen agredir o 

entorno. 

 Familiarizarse co entorno natural da marisma. 

 Favorecer o interese polo contacto directo coa natureza. 

mailto:soci@s
mailto:soci@s
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 Relacionarse solidariamente co resto d@s compañeir@s nun ambiente externo á escola. 

 

Metodoloxía: 

 

Deberá ser o máis participativa posible. O alumnado traerá á clase todo tipo de material 

informativo sobre os lugares obxectivo da visita: o Dolme de Axeitos, o Castro de Baroña e 

o Complexo Dunar de Corrubedo.  

Unha vez que dividamos a clase en grupos, estes especializaranse sobre os lugares a 

visitar. Despois farase unha posta en común para toda a clase. 

Recomendación: É preferible facer esta saída a comezos do outono (finais de outubro) 

para que o tempo axude ou mellor aínda na primavera (finais de abril), polo esplendoroso 

agromar da natureza. 

 

Actividades previas: 

 

A) Profesorado: 

 

 Coordinación co profesorado doutras áreas implicadas (CC.SS., CC.NN., Lingua e 

Literatura, …). 

 Visita previa – en caso de non coñecela – para valorar as posibilidades da viaxe. 

 Concertar cita previa coa aula da natureza do Complexo Dunar. 

 Deseño de actividades para o alumnado. 

 

B) Alumnado: 

 

 Lecturas de achegamento aos lugares da visita. 

 Realización dun mapa da bisbarra, sinalando a ubicación dos accesos e dos lugares a 

visitar. 

 Recollida de antigas lendas relacionadas con castros, mámoas, antas (lenda da 

Cidade de Valverde, situada supostamente baixo as dunas do parque, lenda da 

“Pedra Ferreira”, …). 

 Recollida de léxico relacionado co tema: marisma, lagoa, praia, duna, baía, …. 

 Confección dun climograma do complexo dunar: temperatura media, precipitacións, 

ventos, … 

 Investigación sobre a historia de Ribeira: industrias de salgazón da zona. 

 O dolmen de Axeitos ou Pedra do Mouro. 

 Comentario do poema de Pondal O dolmen de Dombate. 

 Fotografías dos lugares visitados. 

 

Desenvolvemento da visita: 

 

 Saímos ás 8,45h. cara o Castro de Baroña (unhas 2 horas de viaxe desde A Coruña) 

e, despois de percorrelo, proseguimos cara Stª Uxía de Ribeira, pasando previamente 

polo Dolmen de Axeitos (está a uns 3km. antes do complexo dunar). Logo visitaremos 

a aula da natureza da zona (previa cita concertada) e desde alí xa nos acompañarán, con 

guía incluída, ás dunas. Hai posibilidades de facer itinerarios a pé polas proximidades. 

mailto:compañeir@s
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 Débese salientar que o Parque Natural do Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas 

de Carregal e Vixán é unha superficie de territorio pouco transformada pola explotación 

e ocupación humana que, en razón da beleza das súas paisaxes, a representatividade dos 

seus ecosistemas, a singularidade da flora e fauna e as formacións xeomorfolóxicas 

posúe uns valores ecolóxicos, estéticos, educativos e científicos. A súa conservación 

merece unha atención preferente e debemos manter nunha actitude de máximo respecto 

cara a fauna, a flora e os seus habitantes naturais, tentando pasar o máis desapercibidos 

posible dentro do parque. 

 

Itinerario: 

 Desde A Coruña, A9 ou N-550 deica Santiago e logo C-545 a Noia ou C-550 a 

Ribeira. 

Enderezos útiles: 

  OFICINA DE INFORMACIÓN DO PARQUE 

  Casa da Cultura de Ribeira 

  R/ Miguel Rodríguez Bautista s/n 

Ribeira 

Tlfnº: 981- 873100 

                  873204 

   

 

 

5.3.- Industria galega: Central Térmica de Meirama 

 

 Escollo esta industria por ser unha das máis próximas fisicamente ao centro e por 

estar estreitamente relacionada coa temática da familia profesional do alumnado. 

 

 Obxectivos específicos: 
 Coñecer o potencial industrial do noso país. 

 Valorar a necesidade da industria para o desenvolvemento económico. 

 Analizar os problemas e conflitos que unha industria pode ocasionar no seu entorno 

(económicos, sociais, ecolóxicos, …). 

 Situar o problema da industrialización no contexto actual galego e relacionalo co 

resto de España. 

 Comparar os métodos de traballo, produción e planificación desta industria coas 

restantes do país. 

 Valorar a importancia dunha industria galega de cara á proxección social, 

económica e cultural de Galicia. 

 

Metodoloxía: 

 Será fundamentalmente interdisciplinar, pero baseada na área de Prácticas  e 

FOL, por seren as máis implicadas na visita. Contemplaranse os seguintes aspectos: 

 Explicación básica do funcionamento dunha industria galega (recursos, proceso 

de produción, rentabilidade, …). 

 Estudio do sistema industrial galego. 

 Esquematización do proceso de produción desta industria. 
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 Elaboración dun cuestionario a cubrir durante e despois da visita, coa 

participación das diferentes áreas ou disciplinas implicadas. 

 

Actividades previas: 

 

A) Profesorado: 

 

Para a preparación da actividade pódese visitar previamente a industria coa fin de levar 

a cabo a presentación da actividade ao alumnado, ofertándolle un amplo abano de 

actividades a realizar. 

 

B) Alumnado: 

 

Despois da presentación feita polo profesorado, o alumnado ocuparase de seleccionar os 

materiais aportados á aula e de elaborar documentalmente a visita proposta por medio de:  

 Confección de mapas da industria en Galicia. 

 Estudio do edificio no que está ubicada a industria (deseño, construción, forma, 

distribución materiais empregados, etc.). 

 Elaboración dunha enquisa sobre o coñecemento que hai no entorno do alumnado da 

citada empresa. 

 

Desenvolvemento da visita 

 

Esta realizarase ao longo dunha mañá (de 9 a 14h.aproximadamente), terá diferentes 

partes:  

 Enumeración das diferentes edificacións que conforman a Explotación de lignitos de 

Meirama. 

 Observación do funcionamento da C.T. de Meirama, utilizando como combustible o 

lignito de Limesa. 

 Observación do funcionamento da combustión de hulla e explicación da manipulación e 

transporte do carbón de importación desde o peirao de A Coruña deica a Central 

Térmica (Proxecto Fausto). 

 Transporte interno de carbón na C.T. Meirama.  

 Combustión. 

 Proceso de depuración. 

 Transporte interno de cinzas e escouras. 

  

 

Cuestionario sobre a visita á Central Térmica de Meirama 

 

1.- Indica as medidas  e a ubicación do xacemento de lignitos. 

 

2.- Infórmate da data en que comezou a explotarse a mina. 

 

3.- ¿De que empresa é propiedade a Central Térmica? ¿Cal é a potencia eléctrica do grupo 

instalado?. 
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4.- Cita os materiais que se extraen da escavación. 

 

6.- Explica cómo se realiza o proceso de escavación, transporte e combustión. 

 

 

7.- ¿Como se transportan e a onde son levados os materiais estériles?. 

 

8.- ¿Que río se desviou antes de comezar a explotación? ¿Por qué se fixo necesario tal 

desvío?. 

 

9.- Explica brevemente o proceso de depuración de augas. 

 

10.- ¿En que consiste basicamente o Proxecto Fausto?. 

 

11.- ¿En que ano entrou en funcionamento o ramal de ferrocarril que enlaza a central coa 

vía férrea A Coruña-Santiago?. 

 

12.-¿Para que ano está previsto concluír a escavación da mina?. 

 

13.- Deseña manualmente un breve plano das diferentes dependencias (nomeándoas) da 

explotación. 
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