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SEMANA 1: SEGURIDADE E HIXIENE NO 
TRABALLO 
 
A SEGURIDADE NO TRABALLO 
 
Miles de traballadores sofren todos os anos accidentes nos seus 
lugares de traballo. 
 A seguridade no traballo é importante non só para reducir a dor e o 
sufrimento dos traballadores, senón tamén para garantir o éxito da 
empresa e a prosperidade dun país. 
Cando falamos de accidentes laborais usamos tamén a expresión 
sinistralidade laboral porque en castelán a palabra sinistro significa 
tamén accidente, dano. 
Unha das mellores formas de loitar contra a elevada sinistralidade 
laboral é asegurar a formación dos traballadores. 
Os estudos recentes describen como o caso máis frecuente de 
accidentado laboral é un varón de entre 25-35 anos, nun equipo de 
5 a 25 traballadores dunha empresa de servizos e que sufriu unha 
lesión superficial ou ferida aberta, xeralmente nas mans. 
As organizacións sindicais encárganse de velar polos intereses dos 
traballadores para que estes traballen nas mellores condicións 
posibles nos seus postos. 
 

      SAÚDE LABORAL +             
     PREVENCIÓN 
     QUE NON XOGUEN    
        COA TÚA VIDA 
 
                                                                              Sabes que en España morren cada día tres 

traballadores por accidente laboral?  
Sabes que os mozos e mozas temos un  
índice de accidentes catro veces máis alto  
que os maiores? 
Está demostrado que os accidentes están  
relacionados coa temporalidade: canto maior é 
esta, máis accidentes hai. 
Os empresarios deben responder, mesmo                               
persoalmente se fose necesario,da                              
seguridade coa que se traballa nas  

                                                                              súas empresas. 
 
 
   Por exemplo, a Secretaría de Xuventude de CC. OO. iniciou 
recentemente unha campaña de participación xuvenil contra a 
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precariedade laboral para que os mozos tamén tomen conciencia 
da importancia da prevención de riscos no traballo. 
En todas as empresas existe un convenio colectivo, que é un 
acordo que se negocia entre o empresario e os representantes dos 
traballadores e no que se establecen cales son as condicións xerais 
nos centros de traballo. 
 
FALAMOS 

 
 
 
  "A opinión dos operarios é esencial" 
 
 A opinión dos traballadores é esencial para evitar accidentes 
porque son eles os que saben os riscos que corren e, en moitas 
ocasións, a dirección descoñéceos. 
 Este sistema de transmisión de comunicación que se chama kaizen 
é o que se fai en Motores Renault España. Os responsables de 
área, operarios, técnicos e representantes dos empregados 
reúnense semanalmente para expoñer os contratempos e 
acontecementos sucedidos ou probables e para revisar os temas de 
seguridade. 
                La Voz de Galicia (24/11/2005) 
 
 

 
1. Previr e formar son as mellores armas contra os accidentes laborais? 
 
2. Cre que as grandes empresas son as que rexistran menor cantidade 
 de accidentes laborais? E as pequenas? 
 
3. Os traballadores por conta propia están igualmente protexidos? 
 
4.  Cre que hai máis accidentes en España ca no resto dos países  
 da Unión Europea? 
 
 5. Ten Galicia unha taxa de accidentes laborais maior ca outras 
 comunidades? 
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LEMOS E ESCRIBIMOS 
 

1. Complete estas frases con información tomada do texto "A 
seguridade no traballo". 

 
 O sector............... é onde máis traballadores resultan feridos. 
  
As organizacións sindicais encárganse de............. polos 
  intereses dos traballadores. 
   
Está demostrado que os accidentes están relacionados coa......... 
 
2. De acordo con ese texto, cal é o mellor xeito de loitar contra os 

accidentes laborais? 
 
3.  Cal é a tarefa das organizacións sindicais no tema dos accidentes 

laborais? 
 

4.  Que organizacións sindicais coñece? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Sinale cunha cruz a resposta correcta. 
              PEMES 

        □ Políticos e mediocres 

              □ Pequenas e manexables 

        □ Pequenas e medianas empresas 
 
              UXT 

              □ Unión xeral de traballadores 

              □ Unión de xastres tradicionais 

 
 Un acrónimo é unha palabra formada polas iniciais doutras palabras. 
Exemplo: RENFE está formada coas iniciais de Rede Nacional dos 
Ferrocarrís Españois. 
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        □ Universidade xeral tolerante 
 

 
6. Escriba unha frase con cada unha destas palabras. Se non coñece o seu 
significado, búsqueas antes no dicionario: accidentado, precariedade, 
sindicato, convenio, equipo. 
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SINÓNIMOS 
 
  Palabras sinónimas son as que, sendo diferentes, teñen o mesmo 
significado ou moi parecido. Os sinónimos utilízanse para non 
repetir as palabras e enriquecer a lingua que usamos. 
 
 1. Lea estas oracións e forme parellas coas palabras que significan o 
mesmo. 
 
   Hai unha tenda de repostos para automóbiles. 
   Hai un comercio de recambios para coches. 
 
Observaría que, nestas oracións, ao cambiar algunha palabra, o sentido non 
cambia. Na nosa lingua hai moitas palabras diferentes que teñen o mesmo 
significado. 
 

2. Relacione as tres columnas e escriba os sinónimos no seu caderno. 
 
     Comezar                        fazula                        soberano 
     amañecer                      alba                          faceira 
     meixela                         rei                             aurora 
     monarca                       iniciar                      empezar 
 

3. Con axuda do dicionario, escriba un sinónimo de cada unha destas 
palabras. 

 
    Orballo, hamaca, aparcadoiro, ventre, cristal, testo, regalo. 
 

4. Complete cada oración coa palabra que lle pareza máis axeitada: 
canso, esgotado, rendido, fatigado. 

 
         Fun para a cama porque estaba moi ______________. 
         Sentiuse ____________ despois do longo paseo. 
         O capataz caeu ______________ e durmiuse. 
         Voume dar un baño, estou _____________! 
 
 
 
 
 
 

RECORDE: Ás veces é difícil atopar palabras sinónimas, porque 
non sempre o significado é exactamente igual. 
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ORTOGRAFÍA: O GRUPO –NH- 
 
En palabras como unha, algunha, unhas, algunhas, ningunha, 
ningunhas utilizamos o grupo de consoantes nh. 
 
Este grupo pronúnciase cun son propio da lingua galega que se 
denomina “nasal velar”. 
 
A pronuncia destas palabras queda moi clara se a comparamos con 
outras parecidas. 
 
Una (p.e., Una os anacos)            Unha (p.e., Unha muller de Razo) 
 
Algunha destas palabras forman contraccións. 
 
 Con De En 
Unha Cunha Dunha Nunha 
Unhas Cunhas Dunhas Nunhas 
Algunha  Dalgunha Nalgunha 
Algunhas  Dalgunhas Nalgunhas 
 
EXERCICIOS 

 
1. Subliñe neste texto as palabras que teñan o grupo nh. 

 
“Unha vez regresabamos dunha festa cando nos atopamos nunha 
revolta do camiño cunha sorpresa inesperada. As pólas dunhas 
árbores caeran sobre o carreiro. Algunha delas medía máis de catro 
metros e chegaba ela soa para impedir o paso. De súpeto, da maior 
delas saíu brincando un esquío cunha cola longuísima” 
 
2. Complete as palabras destas frases coas letras que faltan. 
 
Nu_____ a fiestra apareceu a figura da rapaza maior. Tiña posta u___a  
 
saia du__a cor amarela a cadros. Levaba tamén algu___as estreliñas  
 
douradas pegadas na camisa e un sombreiro cu____as plumas como de    
 
papagaio. 
 
3. Escriba neste cadro as contraccións que se forman. 
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 Unha Unhas 
Con   
De   
En   
 
 
OS ACCIDENTES LABORAIS 
 
   Segundo os datos do Ministerio do Traballo, o sector servizos é o 
que rexistra maior número de accidentes laborais, o segundo posto 
teno o sector da construción e, a continuación, vén o da industria. 
Non obstante, un dos traballos máis perigosos é o dos pescadores. 
 
    O perigo nesta profesión é moi alto debido ás difíciles condicións 

de traballo. En Galicia, os 
últimos datos achegados pola 
Xunta para os anos 2000-
2004 falan dun menor número 
de sinistros no mar. Non 
obstante, aínda que as cifras 
de persoas falecidas 
diminuíron, o ano pasado 
vinte e dous persoas perderon 
a vida no mar. 
 
   Segundo as estatísticas, a 
agricultura é a actividade 
económica que menos 
accidentes laborais ten. O uso 
de máquinas mellorou as 

condicións de traballo nesta actividade, pero ao mesmo tempo 
creceron tamén os 
riscos. O maior risco 
nesta actividade adoita 
ser o uso do tractor, xa 
que moitos accidentes 
se producen ao envorcar 
estes vehículos. 
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FALAMOS 
 
 

 
 
 
 
"Facer horas é legal" 
 
  Obreiros portugueses que sobreviviron ao accidente de Almuñécar 
(Granada) facían horas extraordinarias para gañar máis. 
  A morte e a supervivencia cóllense da man. Aínda non repostos do 
impacto de perder seis compañeiros despois da caída dun tramo do 
viaduto, os obreiros portugueses que saíron ilesos da traxedia 
expresaron onte a súa necesidade de volver ao traballo. "Estamos 
vivos e hai que seguir. Por moitas medidas de seguridade que haxa, 
traballamos doce horas para gañar máis, e ese é un gran risco 
laboral, pero facer horas extras é legal", dixo José Morera, nacido 
nun suburbio de Porto, que onte observaba, xunto aos seus 
compañeiros, o amasillo de ferros e formigón do que se librou 
grazas a correr a tempo. 
 
 
          El Periódico de Aragón (9/11/2005) 

 
 1. Que tipo de lesións adoitan ser as máis comúns no sector        
servizos? Por que? 
 
 2. Hai máis accidentes laborais cando os contratos son temporais? 
 
 3. Deberían estar permitidas as horas extras? 
 
 4. Que opina das subcontratas que realizan as grandes empresas? 
     Cre que estas se benefician das pequenas empresas? 
  
 5. Teñen os estranxeiros os traballos máis perigosos? 
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LEMOS E ESCRIBIMOS 
 

1. Escriba se son verdadeiras ou falsas as seguintes afirmacións. 
 

Un dos traballos máis arriscados téñeno os pescadores. 
Segundo as estatísticas, a agricultura é a actividade económica 
que máis accidentes laborais ten. 
O segundo posto en canto a accidentes laborais teno a industria. 
Facer horas extras é ilegal. 

 
 

2. De acordo cos textos que lemos, cantas persoas faleceron no mar o 
ano pasado? 

 
 
3.  Como se producen a maioría dos accidentes na agricultura? 

 
 

4. Sinale cunha cruz. Que pode fabricar unha industria téxtil? 
 

                    □ Camisas     □ Coches      □ Xerseis 

            □ Lavadoras  □ Calcetíns   □ Lámpadas 
 
 

5. Forme palabras acabadas en - ción. 
 

Elaborar                        fabricar 
 
Actuar                           transformar 

 
 

6. Escriba o nome de catro produtos que poida fabricar unha 
industria láctea. 
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7. Complete estas frases coas seguintes palabras: producir,  produto,  
produtiva, reproducir. 
 
           É un _______________ de gran calidade. 
 

 É unha empresa moi _______________. 
 

           Intentarei ____________ as súas palabras. 
 
           O regalo vaiche ____________ unha grande alegría. 
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PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS 
 
En España hai unha lei de prevención de 
riscos laborais que se leva aplicando 
dende hai só dez anos. Durante este 
tempo, intentáronse aplicar unha serie de 
normas de prevención; non obstante, as 
cifras de accidentes laborais seguen a ser 
aínda moi altas. 
 
A Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo é un 
organismo da Unión Europea. Encárgase de controlar as regras 
para previr os accidentes laborais e de aplicalas en todos os países 
da Unión. 
 
 Pero, que é risco laboral? 
 
Enténdese por risco laboral a posibilidade de que un traballador 
sufra un determinado dano polas condicións nas que traballa. Eses 
danos poden ser enfermidades profesionais ou lesións sufridas en 
accidentes. 
As estatísticas din que o 35% dos accidentes laborais teñen a súa 
orixe en fallos dos locais, dos postos de traballo e dos accesos a 
estes. Os accidentes máis comúns son: caídas a distinto nivel, 

choques contra obxectos 
móbiles e inmóbiles, 
atropelos e golpes por 
vehículos en movemento 
circulando por zonas 
inadecuadas, pisadas sobre 
obxectos fóra de sitio, etc. 
Dende logo, a seguridade no 
traballo mellora se se 
planifican e se deseñan ben 
as instalacións. Igualmente, 
tamén é moi importante a 
formación dos traballadores. 
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FALAMOS 
 
 
1. Son as empresas as únicas responsables de que haxa tantos accidentes 
laborais? 
 
 2. Deberíase concienciar máis o traballador na tarefa de prevención? 
 
 3. É a prevención un problema económico? 
 
 4. Son as sancións ás empresas a solución? 
 
 
LEMOS E ESCRIBIMOS 
 

1. De acordo co texto "Prevención de riscos laborais", de que 
institución depende a Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde 
no Traballo? 

 
 

2. Cite tres dos accidentes laborais máis comúns, de acordo con ese 
texto. 

 
 

3.  Coñece algún caso dalgunha persoa que sufrise un accidente 
laboral? Conte en poucas liñas o que lle pasou a esa persoa. 
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Aquí ten algunhas normas de seguridade sinaladas pola lexislación 
española. 
Dimensión mínima dos locais 3 m de altura desde o chan ao teito. 

2,5 m de altura do chan ao teito en oficinas. 
2 metros cadrados de superficie por traballador. 
10 metros cúbicos de volume por traballador. 

Chan Liso, chan. 
Non escorregadizo. 
De limpeza fácil. 

Corredores Anchura apropiada ao número de traballadores que han de circular por 
eles. 
Sinalización para a evacuación. 
Libres de obstáculos. 

Portas e saídas As portas de saída terán o acceso visible e sinalizado e abriranse en 
dirección ao exterior. 
Se son vía de evacuación estarán sempre abertas e sen obstáculos. 

Aberturas Instalaranse varandas resistentes e dunha altura mínima de 0,9 m 
(cando cumpran as condicións consideradas do RD. 

Escaleiras fixas Pavimentos non escorregadizos. 
Anchura mínima de 55 cm. 
Chanzos de dimensións idénticas. 

Escaleiras fixas de servizo Usaranse só para accesos moi esporádicos. 
Escaleiras de man É recomendable unha revisión previa á súa utilización. 

A súa lonxitude non será superior a 7 metros. Se teñen máis de 5 
estarán reforzadas. 
Non se poderán pintar nin vernizar. 
Apoiaranse en superficies planas, estables e sólidas. 
Hai que colocalas de xeito que non superen 1 m os puntos superiores 
de apoio e que a distancia entre a súa base e a parede sexa dun cuarto 
da súa lonxitude. 
Non se utilizarán fronte a portas nin apoiadas en tubos.  
Non se transportarán por elas pesos superiores a 25 kg. 
O ascenso farase sempre de fronte, sen esvarar, suxeitándose con 
ambas mans e comprobando que os zapatos non teñan graxa, aceite ou 
lama. 
 

Distribución das máquinas Debe limitarse o paso e deben sinalizarse os puntos perigosos das 
máquinas. 
A separación mínima entre máquinas será de 80 cm. 

Instalacións sanitarias Disporán nas zonas próximas aos postos de traballo de locais 
equipados con retretes e lavabos nun número suficiente. 
Se se realizan actividades que o precisen, deberán acondicionarse 
vestiarios, salas de ducha e lavabos. 

Lugares de traballo exteriores As vías de circulación permitirán que a circulación de peóns e vehículos 
se realice sen perigo. 
Estarán acondicionados contra as inclemencias do tempo. 
Non estarán expostos a niveis sonoros perigosos. 

Orde e limpeza Manter a orde e a limpeza de xeito completo. 
Iluminación Manteranse niveis adecuados de iluminación. Se son insuficientes 

completarase con iluminación localizada. 
Cores Elixiranse as adecuadas para conseguir un ambiente axeitado de 

traballo. 
Ventilación Estudarase o sistema de ventilación máis adecuado á actividade que se 

desenvolve. 
Temperatura O intervalo de temperaturas será adaptado ao nivel de actividade 
 
(Tomado do plan de prevención de empresas da compañía Grupo MGO, SA, 
Seguridade e Saúde Laboral). 
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 De acordo con estas normas, 
 

1.  Que características debe ter o chan dos lugares de traballo? 
 
 
2.  Que hai que sinalizar nos corredores? 
 
 
3.  Cal é o peso máximo que se pode transportar por unha escaleira de 

man? 
 
 
 Construción para eles e tarefas domésticas para elas? 
 
 Os traballos están especializados por sexos e cada un ten riscos 
diferentes. Mentres eles adoitan empregarse na construción ou na 
industria, a elas tócanlles os múltiples labores caseiros, que non 
están libres de pequenos sinistros cotiáns, como queimaduras, 
esvaróns ou caídas. 
 

4. Este texto que acaba de ler ten xa bastantes anos. Cre que na 
actualidade aínda moitos traballos lles están prohibidos ás mulleres? 

 
 

5. Busque nunha enciclopedia nomes de dez profesións e analice 
  que tipos de traballos se asocian a homes e a mulleres. 

 
 

6. Busque anuncios de ofertas de traballo nun xornal e clasifique 
os anuncios segundo estean dirixidos a homes, a mulleres ou a ambos os 
dous sexos. 
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MORFOLOXÍA: OS NUMERAIS CARDINAIS 
 
Fíxese neste texto. 
Cada día prodúcense en España mil accidentes laborais e un 
traballador morre nalgún deles. Segundo datos de UXT, máis de 
douscentos mil obreiros da construción sufriron un accidente laboral 
entre xaneiro e outubro de 2005. A primeira causa sería a 
precariedade laboral. 
 
As palabras que aparecen en cursiva neste texto son numerais. Os 
numerais son palabras que expresan cantidade ou orde dun modo 
preciso e concreto. Clasifícanse en cardinais e ordinais. 
Os numerais cardinais precisan o número exacto de obxectos ou 
persoas. 
 Exemplo: Un traballador. 
                 Mil accidentes. 
 
Os numerais ordinais indican a orde que ocupa 
algo 
 Exemplo: A primeira causa. 
 
 Os numerais acompañan o nome. Poden ir 
diante ou detrás deste. 
 
  Exemplo: Había acendidas tres lámpadas. O número catro é o 
meu favorito. O ano ten doce meses. 
 
A continuación, temos algunhas cifras de vendas da empresa téxtil 
galega Inditex. 
 Vendas por formato 

(millóns de euros) 
Peso específico 

(%) 
Formato 1ª sem. 

2005 
1ª sem. 
 2004 

Variación % 
05/04 

1ª semana 
2005 

1ª semana 
2004 

ZARA 
KIDDY’S CLASS 
PULL & BEAR 
MASSIMO DUTTI 
BERSHKA 
STRADIVARIUS 
OYSHO 
ZARA HOME 

1.857,4 
65,3 

181,0 
233,2 
271,2 
139,0 

43,1 
29,5 

1611,9
48,4

149,2
199,3
208,4

89,0
29,9
16,0

15% 
35% 
21% 
17% 
30% 
56% 
44% 
85% 

65,9% 
2,3% 
6,4% 
8,3% 
9,6% 
4,9% 
1,5% 
1,0% 

68,5% 
2,1% 
6,3% 
8,5% 
8,9% 
3,8% 
1,3% 
0,7% 

Total vendas 2.819,7 2.352,2 20% 100% 100% 
 
Escriba no seu caderno as cifras en euros correspondentes á cada cadea de 
tendas no primeiro semestre do ano 2005. Por exemplo: Zara, mil 
oitocentos cincuenta e sete millóns de euros. 
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XOGOS COA LINGUAXE: ANAGRAMAS E 
PALABRAS OCULTAS 
 
 

1. Intente adiviñar as marcas de coches que se atopan 
  camufladas detrás destas letras. Para iso intente combinar as 
  letras mentalmente. 
 
 
  BLYTEEN TOIRASMTNAN 
 

        SCDREEME LAINAC 
 
        UABSRU KGSWOLNAWE 
 
        UDIA NSAISN 
 
 
 

2. Nos parágrafos seguintes hai sete palabras escondidas, todas son 
nomes de números. Por exemplo, na palabra conceptos está a palabra 
once. Búsqueas. 

 
 

"Cando entres no mundo do coñecemento faino pacientemente, 
sen présas. Setembro é un bo mes para comezar. Pouco a 
pouco, aprenderás novos conceptos sen dificultade. Mantén a 
túa mente aberta, ata que penetres na sabedoría; preto de ti 
sempre atoparás alguén 
disposto a ensinar. Esfórzate, así a desidia nunca torcerá o 
camiño que te marcaches. Se humilde e sincero cos teus 
compañeiros. Coida os teus libros, ningún merece que o 
maltrates, sen te decatares, converteranse nunha boa 
compañía. Axuda os teus mestres, a docencia non é doada sen 
colaboración. Estuda moito e, sobre todo, aprende a ser feliz". 
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LEMOS IMAXES 
 
SÍMBOLOS DOS SINDICATOS HISTÓRICOS 
 
 
 Estes son os símbolos dalgúns dos máis coñecidos sindicatos 
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TEXTO LITERARIO 
 
Instrucións para subir unha escaleira 
 
Todos os días facemos miles de cousas que nos parecen moi 
sinxelas, pero que esixen unha grande habilidade. Decatámonos 
diso, por exemplo, cando temos un accidente, rompemos un óso 
dunha perna e temos despois que volver camiñar. 
O grande escritor Julio Cortázar intenta explicarnos aquí, en ton 
humorístico, como hai que facer para subir unha escaleira. 
 
As escaleiras sóbense de fronte, pois cara a atrás ou de costado 
resultan particularmente incómodas. A actitude natural consiste en 
manterse de pé, os brazos colgando sen esforzo, a cabeza 
ergueita, aínda que non tanto que os ollos deixen de ver os chanzos 
inmediatamente superiores ao que se pisa, e respirando lenta e 
regularmente. Para subir unha escaleira comézase por levantar esa 
parte do corpo situada á dereita abaixo, envolta case sempre en 
coiro ou tea e que, salvo excepcións, cabe exactamente no chanzo. 
Posta no primeiro chanzo a devandita parte, que para abreviar 
chamaremos pé, recóllese a parte equivalente da esquerda (tamén 
chamada pé, pero que non debe confundirse co pé antes citado), e 
levándoa á altura do pé, fáiselle seguir ata colocala no segundo 
chanzo, co cal neste descansará o pé. Os primeiros chanzos son 
sempre os máis difíciles, ata adquirir a coordinación necesaria. A 
coincidencia de nome entre o pé e o pé fai difícil a explicación. 
Cóidese especialmente de non levantar ao mesmo tempo o pé e o 
pé). 
  Chegando nesta forma ao segundo chanzo, abonda repetir de 
maneira alterna os movementos, ata atoparse co final da escaleira. 
Sáese dela doadamente, cun lixeiro golpe de talón que a fixa no seu 
sitio, do que non se moverá ata o momento do descenso. 
 
      Julio Cortázar, Historia de Cronopios e de Famas (1962) 
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Julio Cortázar foi un grande escritor arxentino que naceu en 1914. Foi 
profesor de literatura en diversas cidades do seu país e dende 1951 
instalouse en París, onde traballou como tradutor da Unesco. Rayuela é a 
súa obra máis coñecida. Foi un escritor comprometido coa causa da 
liberdade e da xustiza social. Morreu en 1984. 
 
 
TÉCNICAS DE COMPOSICIÓN ESCRITA: 
INSTRUCIÓNS REAIS PARA FACER ALGO. 
 
A miúdo lemos textos explicativos, aínda que non tan detallados e 
disparatados coma este. As instrucións teñen un propósito práctico: 
pretenden que se entendan doadamente os pasos que hai que dar 
para facer algo. Fíxese neste texto. 
 
INSTRUCIÓNS PARA SACAR DIÑEIRO. 
 
-En primeiro lugar, introduza a súa cartilla ou tarxeta pola rañura 
correspondente. 
-En segundo lugar, seleccione a operación que desexa realizar: 
"Sacar diñeiro". 
-Despois, escriba a súa clave secreta. 
-En cuarto lugar, escriba a cantidade que desexa sacar. 
-Por último, pulse a tecla "Aceptar". 
 
Ao dar as instrucións sobre como se fai algo, debemos ser claros. 
Primeiro enumeramos as cousas que imos necesitar e, despois, 
explicamos en orde e con detalle como o imos facer. 
Utilizamos expresións como en primeiro lugar, despois, por último, 
etc. 
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1. Nesta receita de cociña faltan por escribir estas palabras e expresións: 
ingredientes, en primeiro lugar, despois, en terceiro lugar, por último. 
Escríbaas no lugar que lle corresponda. 
 
 
RECEITA DE TORRADAS 
________________ 
 
1 barra de pan (mellor do día anterior). 
1 litro de leite. 
1 rama de canela. 
1 codia de limón. 
Azucre ao gusto (unhas 6 culleradas sopeiras). 
2 ovos para rebozar. 
aceite de oliva para fritir. 
 
_______________ ponse a cocer o leite coa canela e a codia de 
limón durante uns cinco ou dez minutos. 
_______________ engádese o azucre e disólvese ben. Hai que ter 
en conta que o pan admite bastante doce. 
_______________córtase a barra de pan en toros duns tres ou 
catro centímetros de grosor e colócanse nunha fonte un pouco 
fonda. Cóbrense co leite ata que se empapen ben (isto é 
importante, porque se non quedan secas). 
Despois, rebózanse con ovo (con axuda dunha culler) e frítense en 
aceite ben quente nunha tixola fonda. Hai que ter coidado ao darlles 
a volta (con axuda dunha espumadeira e dunha culler) para que non 
se esborrallen. 
_______________ sácanse cando estean douradas e colócanse 
nunha fonte. Pódeselles botar azucre e canela por riba ou cubrir con 
xarope ou mel aclarado. 
 
2. Escriba vostede agora unha receita de cociña sinxela. Por exemplo, como 
se fai unha tortilla francesa ou unha ensalada de leituga e tomate. 
 
3. Escriba agora ordenadamente os síntomas dunha enfermidade que 
padecese. 
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HIXIENE NO TRABALLO 
 
As enfermidades profesionais son as que se producen como 
consecuencia do traballo que se realiza ou aquelas provocadas 
polas substancias que se utilizan nel. 
 
A hixiene industrial intenta previr as enfermidades profesionais 
mediante o control no ambiente de traballo das causas que as 
producen. Algunhas causas que provocan enfermidades laborais 
son o ruído, as vibracións, a iluminación, as radiacións, as 
condicións de temperatura, calor e humidade, así como os 
contaminantes químico e biolóxico. 
 
 O ruído no traballo, por exemplo, non só produce xordeira, co 

problema de illamento 
social que trae consigo, 
senón que tamén é causa 
de estrés laboral e de 
aumento do risco de 
accidentes de traballo. 
 
  As enfermidades 
profesionais máis comúns 
son a silicose nos mineiros, 
a dor de costas e das 
articulacións nos obreiros 

da construción e nas cadeas de montaxe e a depresión en 
traballadores que sofren grande estrés, como o persoal sanitario e 
os profesores de ensino secundario, entre outras. 
A depresión e o estrés son enfermidades cada vez máis estendidas 
dentro do ámbito laboral. Estas, pola súa vez, favorecen as 
enfermidades cardiovasculares, gastrointestinais, dores musculares, 
de cervicais e lumbago, entre outras. 
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FALAMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEMOS E ESCRIBIMOS 
 

1. De acordo co texto, que é unha enfermidade profesional? 
 
 
2.  Cales son as causas máis importantes de enfermidades profesionais? 
 
 
3.  Cales son as enfermidades profesionais máis comúns? 

 
UNHA REFLEXIÓN 
 
 
O estrés e o acoso poden ser accidentes de traballo 
 
   "O pasado mes de xullo, a Audiencia de Sevilla recoñeceu o 
dereito a indemnización pola morte dun albanel que sufriu un 
infarto. A sentenza considera que se tratou dun accidente debido á 
presión e ao estrés, consecuencia do aumento de traballo, do 
esforzo físico e da tensión no seu desempeño ". 
 

 
 1. Que outras enfermidades profesionais coñece? 
 
  2. Cre que as baixas laborais por causas psicolóxicas 
 serán cada vez máis frecuentes? 
 
 3. Con que problemas engadidos se atopan as mulleres no ámbito laboral? 
 
 4. Inflúen as novas tecnoloxías nos hábitos de traballo? Como? 
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  "O acoso laboral, ou mobbing, foi recoñecido como accidente polo 
Supremo de Andalucía. A sentenza declara que o trastorno ansioso 
depresivo sufrido por unha médica tiña a súa orixe no 
comportamento do seu xefe, non podendo ser considerada como 
enfermidade común, senón como accidente laboral". 
 
 
            La Voz de Almería 24-8-2005 
 
 
LEMOS E ESCRIBIMOS 
 
RECORDE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
1. Complete estas oracións cunha destas palabras compostas: 

contagotas,       montacargas, parabrisas, portaminas, quitaneves. 
 

    Subiremos a equipaxe no.................................... 
 
    A máquina................... limpou a estrada. 
 
    Unha pedra pode romper o.................................... 
 
    Dálle a medicina co......................................... 
 
    Gústame máis o.................... que o lapis. 

 
 

2. Que significa a palabra ambiental? Infórmese 
  e explique o significado desta oración. 
 
  A educación ambiental fai máis feliz e pracenteira a 
  vida das persoas e dos animais. 

 
As palabras compostas están formadas por dúas ou máis palabras simples. 
Exemplo: 
cardiovascular, gastrointestinal. 
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3. Busque sinónimos para estas palabras. 
 

O ruído na fábrica era enxordecedor. 
_______________________________________________________ 
 
A secretaria de dirección era abraiante. 
_______________________________________________________ 
 
 
O delegado sindical negociou as condicións. 
______________________________________________________ 
 

4. Una as palabras das dúas columnas. Fíxese no exemplo. 
 
   bo                                                                               o pan 
   traballador                                                                  un esquío 
   vermello                                                                     un carballo 
   áxil                                        coma                             un leirón 
   durmiñón                                                                    unha rosa 
   forte                                                                            a formiga 
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ACTIVIDADES DE REVISIÓN: SEPARACIÓN DE 
PALABRAS EN SÍLABAS 
 
RECORDE  
 
 
Sílaba é cada un dos golpes de voz que damos ao pronunciar as 
palabras. 
As palabras poden ser: 
Monosílabas: dar, ver. 
Bisílabas: cla-ro, lar-go. 
Trisílabas: la-bo-ral. 
Algunhas palabras teñen máis de tres sílabas: tra-ba-lla-dor, 
em-pre-sa-rio, si-nis-tra-li-da-de. 
 
A sílaba que se pronuncia máis forte chámase sílaba tónica. 
 
 

1. Separe as sílabas destas palabras. 
 

Seguridade, financiamento, construción, estrés. 
 
 
2. Escriba en columna as palabras desta oración. Separe as sílabas 

de cada palabra. 
 
  As baixas por causas psicolóxicas son cada vez máis frecuentes 
 

3. Clasifique estas palabras segundo o seu número de sílabas: laboral, 
sinistralidade,  laboral,  riscos,  accidentes, prevención,  lesións, 
enfermidades,  estrés,  absentismo,  traballadores,  construción, 
responsabilidades,  financiamento,  hixiene,  seguridade, 
lexislación,  conflitividade, inspeccións, normativa. 
 
 

MONOSÍLABAS BISÍLABAS TRISÍLABAS MÁIS DE TRES 
SILABAS 
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TRABALLAMOS COS NÚMEROS  
 

Moitas veces os números naturais non son suficientes para todo o que 

necesitamos contar. Fíxese, por exemplo, nun catálogo de prezos:  

 1 litro de aceite…………………….4,55 € 

 Xel de ducha……………………….2,15 € 

 Paquete de folios…………………..3,59 € 

Estes prezos veñen expresados con NÚMEROS DECIMAIS. 

Os NÚMEROS DECIMAIS identifícanse porque levan unha coma 

arriba (5'15), ou abaixo (5,15) ou ben un punto (5.15). 

A coma separa a PARTE ENTEIRA (á esquerda da coma) da 

PARTE DECIMAL (á dereita da coma). 

5 , 15 

 

1. Atope os números que aparecen no texto e clasifíqueos en números 

naturais e en números decimais: 

 Unha nai foi cos seus dous fillos ao médico. Mentres esperaba 

folleou tres xornais. O médico mediu o seu fillo pequeno, medía 1,26 

metros, e o seu fillo maior, medía 1,45 metros. Despois pesounos. O 

Parte 
enteira 

Parte 
decimal 
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pequeno pesaba 35,124 quilos, o maior 49,345 quilos. Tamén lles mediu o 

ritmo cardíaco. O pequeno tiña 72 pulsacións cada minuto e o maior 70 

pulsacións cada minuto. Por último, púxolles o termómetro para comprobar 

se tiñan febre. O termómetro do pequeno marcaba 36,8, todo correcto, pero 

o maior tiña unhas décimas, 37,6. O médico indícalle que pode tomar 0,5 

mililitros dun xarope cada 6 horas se segue con febre. 

 NÚMEROS NATURAIS: 

 NÚMEROS DECIMAIS: 

 

2. Rodee en vermello a parte enteira e en azul a parte decimal dos 

seguintes prezos: 

35,5 €                         2,15 €                      7,85 €                   20,5 € 

 4,25 €                         118,9 €                     0,64 €                  59,99 € 

 0,32 €                          18,4 €                     202,25 €                0,7 € 
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Na parte decimal podemos distinguir as décimas, as centésimas e 

as milésimas. Vexamos, por exemplo, o número 8,174. 

 

As décimas representan 1/10 parte da unidade. 

 

As centésimas representan 1/100 parte da unidade. 

 

 

 

unidades  décimas centésimas milésimas 

  8                   ,              1                       7                       4 

As milésimas representan 1/1000 
parte da unidade. 
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3. Escriba con cifras os seguintes números decimais: 

 2 decenas, 4 unidades, 5 décimas, 8 milésimas......______________ 

 6 unidades, 6 centésimas.................................______________ 

 3 unidades de millar, 2 décimas, 5 centésimas........______________ 

 9 centenas, 1 décima, 7 centésimas, 4 milésimas.....______________ 

 4 decenas, 5 unidades, 2 décimas, 1 milésimas.......______________ 

 8 unidades, 1 décima, 4 centésimas, 6 milésimas....______________ 

 6 centenas, 8 décimas, 3 centésimas...................______________ 

 1 centena, 7 decenas, 2 unidades, 5 milésimas.......______________ 

4. Complete a táboa: 

Número Centenas Decenas Unidades Décimas Centésimas Milésimas

2,015       

300,02       

123,456       

901,5       

326,725       
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47,082       

84,37       

5. Se os seguintes rectángulos representan a unidade, escriba en forma 

decimal e como fracción o que simboliza a parte sombreada. Fíxese 

no exemplo. 

 

  

Para ler un número decimal le a parte enteira seguida da parte 

decimal nomeándoa como décimas se hai un número á dereita da 

coma, 

 123,2→ cento vinte e tres unidades con 2 décimas 

centésimas se hai dúas cifras á dereita da coma, 

 3,06→ tres unidades con 6 centésimas 

 15,75→ quince unidades con setenta e cinco centésimas 

ou milésimas se hai tres cifras á dereita da coma, 

 14,038→ catorce unidades con trinta e oito milésimas. 

Fracción     Decimal 

 

 4/10            0,4 
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Coloquialmente, os números decimais tamén se poden ler como 

segue: 

 6,25→ seis coma vinte e cinco. 

 6,25→ seis con vinte e cinco. 

 6,25→ seis punto vinte e cinco. 

 

6. Escriba con palabras os seguintes números decimais. Empregue o 

xeito formal e un coloquial: 

3,5  → ______________________________________________ 

                  → ______________________________________________ 

 90,402 → ______________________________________________ 

                     → ______________________________________________ 

 631,74 → ______________________________________________ 

                      → ______________________________________________ 

 25,681 → ______________________________________________ 

                      → ______________________________________________ 

 5,08  → ______________________________________________ 

                      → ______________________________________________ 

 142,6 → ______________________________________________ 

             → ______________________________________________ 
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Un número natural pódese transformar nun número decimal 

engadindo ceros á dereita da coma. 

OS CEROS COLOCADOS Á DEREITA DA COMA NON VALEN 

NADA. 

   Fíxese nos seguintes exemplos, 

   7 = 7,0 = 7,00 = 7,000 

   4,5 = 4,50 

   76 = 76,000 

   105,23 = 105,230 

 

7. Transforme os seguintes números naturais en decimais. 

  

  3 _____________ 

  556 _____________ 

  78 _____________ 

  206 _____________ 

  9 _____________ 

 

8. Da seguinte lista, atope os números iguais aos situados enriba dos 

recadros e colóqueos nos rectángulos correspondentes. Risque os que 

son diferentes: 

 6/10, 1470, 12,500, 1205, 0,600, 147,0, 12,50, 147,00, 0,006. 

   12,5      0,6    147 
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Repasemos o rectángulo: 

O rectángulo é un polígono paralelogramo, con catro ángulos rectos 

e os lados iguais dous a dous. 

 Outro paralelogramo moi usado é o CADRADO. Parécese 

moito ao rectángulo, xa que tamén ten os seus lados paralelos dous 

a dous e catro ángulos rectos. A diferenza está en que o cadrado 

ten os seus catro lados iguais. 

     

 

 

 

 Para calcular o perímetro do cadrado, temos que sumar os 

catro lados; como son lados iguais, podemos calcular o perímetro 

multiplicando por catro a medida dun dos lados. 

 

PERÍMETRO = LADO + LADO + LADO + LADO = 4× LADO 

 

 Para calcular a área ou superficie do cadrado multiplícase a 

medida de lado por lado. 

 

ÁREA = LADO× LADO 

 

9. Cite unha diferenza e unha similitude entre o cadrado e o rectángulo. 

  



 36

  

10. Debuxe tres obxectos cotiáns con forma cadrada. 

 

 

 

 

 

 

11. Un prato ten forma cadrada. Mídese un lado, son 18 cm. 

a)  Canto medirán os outros tres lados? 

 

 

b)  Canto mide o perímetro do prato? 

 

 

 

 

c)  Cal é a área do prato? 

 

 

 

12. Mida os lados e calcule a área e o perímetro da figura. (Fíxese en que 

pode dividir a figura nun rectángulo e un cadrado) 
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SEMANA 2 
 
O MUNDO DO TRABALLO 
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O TRABALLO 
 
   A idea de traballo cambiou ao longo da historia. Os gregos e os 
romanos consideraban traballo só a actividade que esixía esforzo 
físico e estaba reservado aos escravos. Antes da Revolución 
Industrial, a maioría dos traballadores eran artesáns que realizaban 
as súas obras en pequenos talleres, que se agrupaban nos 
diferentes gremios. 
 

   Coa Revolución  
Industrial os traballadores, 
nenos, mulleres e homes 
eran explotados por igual. 
As condicións de traballo 
e hixiene resultaban 
inhumanas, con horarios 
de doce ou catorce horas, 
sen vacacións nin dereito 
ningún. 
 
 

 
   Na actualidade, considérase traballo 
tanto o esforzo físico coma o intelectual, 
cando se orientan a conseguir unha obra 
útil. O traballo desenvolve e perfecciona 
as aptitudes do individuo cando se 
exerce de acordo cos gustos e cos 
intereses do traballador. Entón 
convértese nunha fonte de satisfacción e 
nun estímulo; é dicir, nunha fonte de 
realización persoal. 
   Non obstante, como o traballo é un ben 
escaso, moitas persoas teñen que 
realizar tarefas ingratas, pesadas, 
rutineiras, perigosas e que non están á 
altura da súa preparación. 
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FALAMOS 
 
 
1. A que clases sociais estaba reservado o traballo físico na antigüidade? 
 
 2. Que función tiñan os gremios? 
 
 3. Quen defende os intereses dos traballadores na actualidade? 
 
 4. Que diferenzas e que semellanzas hai entre 
o traballo físico e o intelectual? 
 
 5. Que tipo de traballos considera máis ingratos? 
 
 
 
UNHA REFLEXIÓN 
 
O dereito ao descanso 
 
 "Non importa que o pobo teña tempo para gañar o pan; necesita, 
ademais, tempo para comelo con alegría, pois pola contra non o 
gañará por moito tempo. Ese Deus xusto e benfeitor que quere que 
o pobo estea ocupado, quere tamén que descanse: a natureza 
imponlle igualmente o exercicio e o repouso, o pracer e a penuria ". 
 
                 J. J. Rousseau 
 
 
Jean-Jacques Rousseau foi un destacado escritor e filósofo, moi influente 
na súa época (século XVIII) e un apaixonado defensor das ideas da 
liberdade e da democracia. 

 
 
 
Que cre que pretendía Rousseau con estas afirmacións? 



 40

 
  
LEMOS E ESCRIBIMOS 
 

1. Volva ler a lectura e elixa despois o significado máis adecuado da 
palabra dereito. 

 
Que é recto, non se desvía ou non se torce nin a un lado nin a outro. 
Que se fai sen rodeos, escollendo o camiño máis curto ou rápido 

          sen deterse. 
Que está en posición vertical, e non encollido ou curvado. 
Conxunto de leis, regras e normas que rexen as relacións entre os     
homes dunha comunidade. 
Facultade de facer ou esixir lexitimamente o que a lei ou a autoridade 
establece a favor dunha persoa. 

 
2. Escriba tres oracións diferentes coa palabra dereito. 
 
 
 
 
 
3.  Que tipo de actividade é a que os gregos e os romanos consideraban 

traballo? 
 
 
 
4. Hoxe en día, que tipo de actividades se consideran traballo? 
 
 
 
5. Limpar o fogar, cociñar, pasar o ferro é traballo? 
 
 
 
6. Poña as comas que fagan falta nas seguintes oracións. 

 
   Non obstante como o traballo é un ben escaso moitas persoas 

        teñen que realizar labores ingratos pesados rutineiros perigosos 
         e que non están á altura da súa preparación. 
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7. Escriba no seu caderno dez palabras que estean relacionadas coa 
artesanía. Por exemplo, oleiro, barro... 

 
 
 
 
 

8. Relacione os verbos coas profesións. 
 
comerciar    comerciante 
 
soldar          ………………… 

    
   ferrar         ………………… 
   
   prover                                   ……… ………… 
      
   cociñar                                 ………………… 

 
LÉXICO: AS SIGLAS MÁIS COMÚNS 
 
 Que quere dicir a sigla RENFE? 
 
 Rede Nacional de Ferrocarrís Españois 
  
RECORDE 
 
 
 
 
 
 
 

1. Descubra as siglas que se forman con estas letras. 
 

D I S A    ...................... 
A F F I    ...................... 
G OU T   ..................... 
V I A.     .................... 

 
 
Acrónimo ou sigla é unha palabra nova formada polas letras iniciais de 
varias palabras. 
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S O P E  ..................... 
 

2. Escriba o significado destas siglas. 
 

CNT        C_____________N ___________ T ______________ 
           
          UEFA     U _________ E __________ F __________ A_________ 

 
DXT    D _____________ X ____________ T______________ 
 
IRPF    I ___________ R ___________ p _________ F _________ 
 
INEM  I __________ N __________ E __________ M _________ 

           
          SMI    S____________M_____________I______________ 
        
       NIF   N____________ I _____________F______________ 
           
          DNI    D____________N________________I ______________ 
 

3. Moitas empresas son coñecidas polas súas siglas. 
 
     Exemplo: MAPFRE 
 
 
   Escriba tres máis 
 
   _________________ __________________ _________________ 
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ORTOGRAFÍA 
VERBOS REMATADOS EN –BIR  
 
Fíxese nesta listaxe de verbos. En que se semellan todos? 
 
Concibir, describir, escribir, exhibir, inscribir, percibir, prescribir, 
prohibir, proscribir, recibir, subscribir, transcribir. 
 
 
En galego, todos os verbos rematados en bir se escriben con b, 
agás servir e vivir, e os seus derivados, que se escriben con v. 
 
 
1. Busque na columna dereita o sinónimo de cada verbo da columna   
esquerda rematado en bir. Nalgúns casos a semellanza de significado é só 
aproximada. 
 
Exemplo: concibir/xerar 

 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Agora escriba os verbos rematados en bir da columna 
    esquerda neste encrucillado. 
 

 concibir 
 describir 
 escribir 
 exhibir 
 inscribir 
 percibir 
 prescribir 
 prohibir 
 proscribir 
 recibir 
 subscribir 
 transcribir 

recoller 
redactar 
impedir 
explicar 
ordenar 
copiar 
desterrar 
asinar 
apuntar 
comprender 
xerar 
presentar 
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3. Escriba ao lado de cada forma verbal o infinitivo correspondente. 
   
Sobreviviran            Sobrevivir 
Prohibimos  
Percibiron  
Servirán Servir 
Exhibamos  
Viva  
Describindo  
 

4.  Clasifique os infinitivos do exercicio anterior. 
 

 
Rematados en bir Rematados en vir 
  
  
  
  
  
  

 
     5. Complete a regra aprendida. 
 
 
En galego, escríbense con  ________  todos os verbos que rematan en ___, 
 
agás vivir  e ____________. 

 

    R  C     
    S C      
   P   H     
  D  S C      
 P R E S C R I B I R
T R  N S       
 P R  S C      
  S  B S      
    N S C     
   P  R C     
   C  N      
    E X H     
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AS LOITAS SINDICAIS: DOS GREMIOS AOS 
SINDICATOS 
 
   Os sindicatos, as cooperativas e as asociacións profesionais 
xurdiron como grupos de traballadores unidos para defender os 
seus intereses: reclamar melloras salariais, horarios laborais, 
condicións de traballo, mellorar a súa formación, negociar cos 
empresarios os convenios colectivos, etcétera. 
 
 Moitas das actuais conquistas sociais conseguíronse porque os 
sindicatos reclamaron e loitaron durante moito tempo por estas  

melloras. 
 
Estes son algúns dos máis 
importantes cambios 
sociais que se produciron 
dende o século XIX en 
diante. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FALAMOS 
 
 
 
 

1881 Autorízase a liberdade de asociación. 
1884 Creación da Comisión de Reformas 

Sociais que regula o traballo das mulleres e dos nenos e 
realiza un estudo sobre os accidentes de traballo. 

1887 Lei de asociacións que permite a 
constitución de sindicatos obreiros. 

1919 Consecución da xornada de oito horas 
                en moitas empresas. 
1927 Descanso nocturno da muller traballadora. 
1931 Fixación da xornada máxima de traballo 

en oito horas. 
1934 Creación do subsidio de desemprego. 
1941 Creación das mutualidades de 

previsión. 
1951 Igualdade de salario entre homes e 

mulleres. 
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FALAMOS 
 
 
1. Que tiñan en común os gremios e os sindicatos? 
 
 2. Como se discrimina a muller no campo 
     laboral? 
 
 3. Son os soldos iguais para ambos os sexos? 
 
 4. Cre que se debería reducir máis a xornada 
     laboral? 
 
 5. Por que moitas empresas se trasladan 
     coa producción a outros países 
 
 
LEMOS E ESCRIBIMOS 
 

1.  Para que naceron os sindicatos? 
 
 
2. De acordo coa información que ten máis arriba, en que data se 

consegue a xornada laboral de oito horas? En que ano se crea o 
subsidio de desemprego? 
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UNHA REFLEXIÓN 
 
1 de maio, Festa Internacional do Traballo 
 
Dende os últimos anos do século XIX, celébranse en todo o mundo 
manifestacións sindicais o 1 de maio, para conmemorar a 
Festa Internacional do Traballo. 
A Segunda Internacional decidiu promover manifestacións o 1 de 
maio de cada ano, co fin de lles demostrar aos gobernos a forza 
dos traballadores. Nestas manifestacións solicitábanse, entre outras 
peticións, a xornada laboral de oito horas. 
 
 Asistiu algunha vez a unha manifestación do 1 de maio? Cales son as 
principais reivindicacións das organizacións sindicais actuais? Cre que 
serven de algo? Por que? 
 
DEREITOS FUNDAMENTAIS DOS 
TRABALLADORES 
 
O dereito ao traballo na Constitución española 
 

1. Dereito e deber de traballar 
 

Todos os españois teñen deber de traballar e o dereito ao traballo, á 
libre elección de profesión ou oficio, á promoción a través do traballo e a 
unha remuneración suficiente para satisfacer as súas necesidades e as 
da súa familia, sen que en ningún caso se poida facer discriminación por 
razón de sexo. 
                   (Art. 35.1) 

2. Pleno emprego 
 
   Os poderes públicos (.....) de xeito especial realizarán unha política 
orientada ao pleno emprego. 
 
 
                  (Art. 40.1) 
 
3. Condicións de traballo 

 
 
    Ademais, os poderes públicos fomentarán unha política que garanta a     
formación e a readaptación profesionais mirarán pola seguridade e a hixiene no 
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traballo e garantirán o descanso necesario, mediante a limitación da xornada 
laboral, as vacacións periódicas retribuídas e a promoción de centros 
axeitados. 
 
                      (Art. 40.2) 
 

4. Sindicación e dereito de folga 
 
Todos teñen dereito a sindicarse libremente (.......) a fundar sindicatos (......). 
Recoñécese o dereito á folga dos traballadores para a defensa dos seus 
intereses (......) 
 
                       (Art. 28.1 /2) 
 
LEMOS E ESCRIBIMOS 
 
1. Complete este cadro coa información dos artigos da Constitución. 
 
 
DEREITOS DOS 
TRABALLADORES 

OBRIGAS DOS 
TRABALLADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
2.  Relacione cada unha destas expresións coa súa definición. 
 
Emprego precario.                         Reducir o número de traballadores. 

 
Discriminación salarial. Inseguridade ou pouca estabilidade           

laboral. 
Traballo clandestino.                     Ter máis dun emprego ou traballo. 

 
Pluriemprego.                               Dar salario diferente segundo a persoa. 

 
Regulación de emprego.        Que se fai en segredo para burlar a lei. 
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   3. Complete este texto coas palabras que sexan apropiadas: traballadores, 
desemprego, paro, parados, grave,  postos de traballo. 
 
O paro afecta a un elevado número de__________ Nos países 
desenvolvidos existen subsidios de_________, pero a súa contía é 
insuficiente, teñen unha duración limitada e non todos os_______ teñen 
dereito a recibilos. Nos países subdesenvolvidos, o problema é aínda máis 
________, porque hai menos ____________ e carecen frecuentemente de 
seguro de ____________. 
 
 NOTICIA IMPORTANTE! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
METRO directo 15/12/2005 

 
  "O SALARIO MÍNIMO SERÁ DE 540 EUROS" 
O ministro de Traballo e Asuntos Sociais, Jesús Caldera, anunciou 
onte que o SMI subirá máis dun 5% en 2006, situándose nos 540 
euros. Caldera explicou que dende que 
o PSOE chegou ao Goberno, o mínimo subiu un 14%. 
Actualmente, é de 513 euros. 
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A NÓMINA 
 
   Esta é a nómina dun traballador. Fíxese que nela aparecen tres 
partes destacadas: unha cabeceira, unha parte central e un pé de 
páxina. 
 

 
 
   Na cabeceira, aparecen os datos da empresa e do empregado ou 
empregada. 
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   Na parte central, diferéncianse ben dous apartados máis: o 
primeiro refírese ás remuneracións, que son os ingresos aos que 
ten dereito o traballador polo seu traballo: o salario acordado, os 
complementos ou incentivos, as pagas extras e tamén as 
indemnizacións e prestacións por baixa laboral. 
 
  O segundo apartado está dedicado ás deducións; é dicir, os 
descontos que se lle fan ao traballador. Descóntanse as cotizacións 
á Seguridade Social (para as baixas laborais, para o desemprego e 
a formación, para a xubilación), os impostos sobre o traballo e os 
anticipos. 
 
  No pé de páxina (é un apartado que ás veces non aparece na 
nómina) pódense ver unhas cantidades (bases de cotización) que 
se utilizan para calcular os salarios e as retencións, en caso de 
desemprego, baixa laboral, pensións, etc. 
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MORFOLOXÍA: NÚMEROS ORDINAIS 
 
Os números ordinais expresan a orde das cousas. Exemplo: 
sétimo piso. 
 
Os ordinais concordan en xénero e número co substantivo. 
 
Exemplo: primeira casa, pero primeiro piso, terceira porta, terceiro 
portal. 
 

 
 
A primeira persoa á esquerda da fotografía é un home. 
A cuarta persoa á esquerda é unha muller. 
O sétimo home pola dereita é Cándido Méndez, un coñecido 
sindicalista. 
 

1. Escriba en letra estes números ordinais. 
 

6.º ____________ 9.º ______________  7.º ______________ 
 

2. Faga agora a operación inversa 
 

Undécimo______Vixésimo primeiro _______________ 
Décimo_______Décimo terceiro______Vixésimo terceiro_____ 
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TÉCNICAS DE COMPOSICIÓN ESCRITA: 
INSTRUCIÓNS REAIS. SEPARACIÓN E 
ORDENACIÓN DE PARÁGRAFOS 
 
Ao dar instrucións sobre como se fai algo, debemos ser claros. 
Primeiro, enumeramos as cousas que imos necesitar e, despois, 
explicamos en orde e con detalle como o imos facer. 
Así é como agrupamos as oracións en parágrafos. 
 
RECORDE 
 
 
O punto e seguido emprégase para separar as frases dun 
parágrafo. O punto e á parte úsase para separar uns parágrafos 
doutros. 
 
 
1. Poña puntos e separe en parágrafos estas instrucións dun aparato de 
 Radio. 
 
 Primeiro xire POWER/VOL cara a arriba para activar a 
 alimentación e axuste o volume seleccione a banda que desexe sintonice a 
emisora con TUNING o indicador TUNE ilumínase ao sintonizarse 
algunha emisora axuste o ton segundo as súas preferencias con TONE 
para apagar a radio xire POWER/ VOL cara a abaixo por completo ata 
que oia un clic 
 
3. Escriba as instrucións que lle daría a alguén para administrar ben 

  o soldo e conseguir chegar a fin de mes. 
 
  Primeiro _________________________________________________ 
  _________________________________________________________ 
  _________________________________________________________ 
  _________________________________________________________ 
 

4. Numere por orde de importancia no seu caderno estes consellos aos 
condutores. 

 
Obedeza sempre as indicacións dos sinais, conduza coa máxima 
precaución, con chuvia ou néboa reduza a velocidade, antes de 
emprender unha viaxe, recoñeza o estado do seu vehículo. 
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TEXTO LITERARIO: INSTRUCIÓNS 
DISPARATADAS 
 
Receita de cociña disparatada 
Costeletas Crumbobblious 
 
Consiga unhas cantas tiras de carne da vaca e córteas en rebandas 
o máis pequenas posibles, proceda a cortalas aínda máis 
pequenas, oito ou quizais nove veces máis. 
Cando o conxunto estea picadiño, cepílleo ben cepillado cun cepillo 
da roupa novo e revólvao todo rapidamente cun cullerón da sopa. 
Poña o conxunto nun cazo e sáqueo a un lugar soleado, por 
exemplo, á azotea da casa se está libre de pardais ou doutros 
paxaros, e déixeo alí ao redor dunha semana. 
Ao final deste tempo, agregue un pouco de lavanda, un pouco de 
aceite de améndoas e algunhas raspas de arenque; cubra o 
conxunto con quince litros de salsa crumbobblious clarificada, e 
estará lista para usar. 
Córteo en forma de costeletas ordinarias, e sírvao cara a arriba 
sobre un mantel ou un pano de mesa limpo. 
 
Edward Lear 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edward Lear foi un poeta pintor e humorista 
que naceu en Holloway, cerca de Londres, en 
1812. Aos dezaoito anos publicou un volume de 
litografías de loros que asombrou e marabillou 
os naturalistas da súa época. Lear alcanzou sona 
universal sobre todo pola súa faceta de poeta do 
absurdo, moi dado aos xogos de palabras e á 
invención de novos xiros ou vocábulos. A súa 
obra máis coñecida, A Book of Nonsense (Un 
libro de disparates), descóbrenos a súa 
marabillosa vea para o absurdo. 
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XOGOS COA LINGUAXE: MONOVOCÁLICOS 
 
As palabras monovocálicas son palabras que se escriben cunha soa 
vogal. 
 
Coa vogal A 
Exemplos:  
Acampada.  
Acanalada 
Apalabrada 
Acampada 
Abracadabra 
 
Agora vostede:  
 
Coa vogal E 
Exemplos:  
Vehementemente 
Preferentemente 
Excelentemente 
Efervescente 
 
Agora vostede: 
 
Coa vogal I 
 
Exemplos:  
Pipil 
Tintín 
Pitiminí 
Chip 
 
Agora vostede: 
 
Coa vogal O 
Exemplos:  
Oncólogo...................... 
Fosforoso..................... 
Bochornoso..................... 
 
Agora vostede: 
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1. Intente agora escribir vostede un pequeno texto monovocálico. (Por 
exemplo.  
"Nene, vén en tren dende Lepe”. 
“Pon o loro do Lolo no colo”. 

 “Pepe le excelentemente sempre”. 
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ACTIVIDADES DE REVISIÓN: FORMACIÓN  DO 
PLURAL 
 
 
Para formar o plural, normalmente engadimos –s ás palabras que 
están en singular: neno, nenos; braña, brañas. Pero hai que ter en 
conta estes casos: 
 
Se a palabra remata en –n, engádese –s: lambón, lambóns. 
Se a palabra remata en –z, cámbiase o z por c, e engádese es: voz, 
voces; luz, luces. 
Se a palabra remata en -r, tamén se engade –es: mar, mares; 
pesar, pesares. 
 
 
1. Subliñe neste texto todas as palabras que estean en plural. 
 
Hai disto unha chea de anos, tantos que nin os tataravós dos máis 
vellos da Bisbarra chegarán a saber nunca dalgún seu devanceiro 
que tivese noticia do tempo no que se desenvolveu a historia que 
agora imos contar. 
Daquela á Terra Cha aínda non se lle chamaba por ese nome 
porque a vida das xentes transcorría nun espazo tan cativo que non 
permitía o coñecemento cabal dos límites dunha comarca e, 
ademais, tampouco non había naquela época poetas que puidesen 
deixar por escrito o fondo sentimento que a terra de cada un fai 
solecer na alma dos seus fillos. Por estas razóns, o rapaz de 
dezaseis anos que vivía, el só, ao abeiro duns cinsentos penedos, 
húmidos de mofo pola cumprida sombra das grandes árbores que 
os rodeaban, nunca pensara en lle dar nome ao lugar aquel nin 
podía imaxinar que outros chegasen a facelo algún día. 
El si sabía da terra, do seu tacto e mais do seu sabor, do arrecendo 
diferente de cada unha das herbas que nela medraban, das 
pegadas que garda na tona despois do paso dos animais, da súa 
harmonía plástica coa auga, do seu xeneroso ventre creador de 
froitos e tamén desa amorosa aperta final coa que permite a 
calquera ser vivo integrarse nela para sempre 
 
Paco Martín, Un reguiño na Terra Chá 
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2. Relacione con liñas as palabras en singular da esquerda coas 
palabras en plural da dereita. 
 
Lambón Andares 
Pai Teléfonos 
Arroz Lacazáns 
Curmán Cadeiras 
Cadeira Cancións 
Avó Arroces 
Canción Pais 
Andar Lambóns 
Lacazán Avós 
Teléfono Curmáns 
 
 
3. Escriba, á dereita de cada unha delas, o plural destas palabras. 
 
SINGULAR PLURAL 
Mozo  
Piñeiro  
Lei  
Rei  
Calor  
Cor  
Matiz  
Noz  
Dolmen  
 
4. Escriba, á dereita de cada palabra en plural, o seu singular. 
 
PLURAL SINGULAR 
Corazóns  
Foces  
Húsares  
Irmáns  
Voces  
Cores  
Lercháns  
Folgazáns  
Veces  
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TRABALLAMOS COS NÚMEROS   
 

Imos aprender a sumar os números decimais. 

Para sumar dous números decimais o máis importante é a 

colocación. Os números decimais deben colocarse de maneira que 

as comas coincidan en columna. Tamén colocaremos unidades 

debaixo de unidades, as décimas debaixo das décimas, as 

centésimas debaixo das centésimas e as milésimas debaixo das 

milésimas. 

Hai que ter en conta que deberemos engadir os ceros á dereita da 

coma que sexan necesarios para que a parte decimal dos dous 

sumandos teña o mesmo número de cifras. 

Por último, sumaremos seguindo as regras que xa coñecemos e 

non se nos pode esquecer colocar a coma no resultado xusto 

debaixo das comas dos sumandos. 

Por exemplo, sumaremos 16,26 e 264,398 

       16,260 
          + 264,398 
     280,658  
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1. Realice as seguintes sumas. 

a) 23,156 + 105,9 

b) 3418,7 + 69,521 

c) 769,24 + 131,777 

d) 45,236 + 81,94 

 

2. Na nómina dun empregado pódense ler os seguintes conceptos. 

 SOLDO BASE.…………………………….…..823,42 € 

 TRIENIOS………………………………………...82,93 € 

 COMPLEMENTO DE DESTINO………………..215,02 € 

 COMPLEMENTO DE PRODUTIVIDADE..……16,'6 € 

a)  Calcule a retribución bruta que o empregado cobra cada mes. 

 

b) En xuño e decembro, cobra a paga extra que consiste no soldo 

base e os trienios (sen os complementos). Canto é a paga extra? 

c) Calcule a retribución bruta que recibe o empregado en xuño e en 

decembro. 
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3. Con motivo do aniversario da súa nai, Raquel compra un pano por 23,15 

€, unha colonia por 45,95 € e un libro por 16,5 €. Canto gastou Raquel 

no aniversario da súa nai? 

                    

 

Para restar números decimais seguiremos as mesmas normas que 

para sumalos. É dicir, colocaremos as comas na mesma columna, a 

parte enteira baixo a parte enteira e a parte decimal baixo a parte 

decimal. Tamén colocaremos os ceros que sexan necesarios para 

que as dúas partes decimais teñan o mesmo número de cifras. 

Faremos a resta segundo as normas que aprendemos e 

colocaremos a coma no resultado debaixo das outras comas. 

Por exemplo, imos restar 18,3 –9,627 

        18,300 
       - 9,627 
        8,673 
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4. Realice as seguintes restas. 

e) 215,6 – 46,328 

f) 83,61 – 27,125 

g) 69,145 – 36,078 

h) 3608,287 – 814,19 

5. Ao empregado do exercicio 2 realízanselle os seguintes descontos na 

nómina baseándose na retribución bruta. 

 IRPF ………………………..…………….……..204,23 € 

 COTIZACIÓN Á SEGURIDADE SOCIAL……..84,3 € 

a)  Canto lle descontan da nómina? 

 

 

b)  Canto cobra líquido ao mes? 

 

6. Isabel compra un pantalón que mide 1,12 m de longo. Quédalle longo, 

así que para arranxalo corta 0,14 m de cada perneira do pantalón. Canto 

mide de longo agora o pantalón de Isabel? 
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 Para representar algo grande como unha casa, unhas 

estradas, etc. empregamos PLANOS. Os planos representan 

esquematicamente unha realidade grande que é necesario 

simplificar para poder poñela sobre o papel. A maior parte dos 

planos son unha visión dende arriba de algo. 

                 

Os planos non debuxan a realidade tal cal a vemos, senón 

que empregan símbolos. Moitos símbolos están moi estendidos ou 

son doados de interpretar. Noutras ocasións, para poder 

entendelos, o plano acompáñase dunha "lenda" onde aparece 

indicado cada símbolo e o que significa. 
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7. Debuxe o plano do seu salón. Empregue os símbolos que se ven na 

lenda que lle indicamos. Se falta algún símbolo para algún moble, 

invénteo e engádao á lenda. 

 LENDA. 

  

 

 

 

 

 

 

Mesa de braseiro 

Mesa de 

comedor 

Sofá 

Cadeira de 

rodas 

Mesa auxiliar 

Cadeira 

Lámpada de pé 

Planta 
Televisor 
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8. Atope e sinale un río, unha estrada e unha cidade no plano que se dá a 

continuación. 

 

9. Responda as seguintes preguntas referentes ao plano da vivenda que se 

dá a continuación. 
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a)  Cantos dormitorios ten o piso? 

b)  E cantos cuartos de baño? Cantos con bañeira? 

 

c)  Que cuarto está máis preto da cociña? 

 

d)  Que cuarto é o máis grande? 

  

e) Atópase vostede no salón, sentado no sofá, lendo un 

libro. O seu fillo está enfermo e metido na cama (o seu 

cuarto é o máis próximo ao dormitorio de matrimonio, 

a súa cama a próxima á ventá). Chámeo e pídalle un 

vaso de auga. Sinale sobre o plano a ruta que faría 

para levarlle a auga ao seu fillo. Cantas portas atravesa 

no camiño? 

 
 
 

 Imos repasar os triángulos. Para iso faga os seguintes 

exercicios. 

10.  Atope tres triángulos no plano da vivenda do exercicio 9 e clasifíqueos 

en función dos seus lados (equiláteros, isósceles e escalenos) e en 

función dos seus ángulos (acutángulos, rectángulos e obtusángulos). 
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11. Vexa o plano do seguinte xardín. 

 

a)  Cantos triángulos hai? Sináleos. 

 

b) Mida e calcule o perímetro do triángulo de maior tamaño. 

 

c) Agora debuxe a altura no triángulo, mídao e calcule a súa área. 
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SEMANA 3 
 

A CONTRATACIÓN LABORAL 
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SEMANA 3: A CONTRATACIÓN LABORAL 
 
PROBLEMAS ACTUAIS DO MUNDO DO TRABALLO 
 
 Un dos problemas máis graves da sociedade actual é o paro. Nos 
últimos anos, incrementouse notablemente o número de parados en 
España. Este problema afecta a toda a poboación en xeral, pero 
especialmente a moitos mozos que buscan o seu primeiro emprego 
e que non poden exercer unha profesión que adquiriron 
recentemente. 
 
Variación da población desempregada nos últimos trimestres, 1995-2005 

Ano Variación trimestral Variación interanual 
1995 -62,6 518,6 
1996 39,8 -138,8 
1997 -46,6 -43,9 
1998 -124,4 -183,0 
1999 -209,1 -269,9 
2000 -54,5 -393,7 
2001 -497,1 -263,9 
2002 192,5 -676,5 
2003 87,7 188,0 
2004 35,1 163,2 

2005 (sen cambio metodolóxico) 18,1 -109,6 
2005 (con cambio metodolóxico) -59,7 -187,7 

 
Fonte: Gabinete Técnico Confederal da Unión Xeral de Traballadores a partir de datos da Enquisa de 
Población Activa, Instituto Nacional de Estadística. 

 
Aínda que o Estado soluciona en parte as necesidades do 
traballador parado mediante o seguro de desemprego, isto non é 
suficiente. A duración dese seguro é limitada e non inclúe as 
persoas que aínda non se incorporaron ao mundo laboral, os 
mozos, ou aquelas persoas que non poden exercer unha profesión 
acabada de aprender porque non hai postos de traballo para elas. 
 
O problema do paro non é un problema recente. As cifras de 
desempregados aumentan e non resulta doado atopar unha 
solución rápida. En España, por mor da mecanizaxe do campo, 
miles de campesiños abandonaron a agricultura entre os anos 1950 
e 1970. Como consecuencia disto, moitos lugares quedaron case 
despoboados, mentres que as cidades creceron moito e 
rapidamente, o que trouxo graves problemas de vivenda, 
educación, sanidade e emprego. 
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Hoxe en día, as migracións laborais afectan tamén a millóns de 
traballadores que se desprazan na busca de traballo dende os 
países subdesenvolvidos cara aos máis desenvolvidos. Na 
actualidade hai, en España e nos países de Europa occidental, 
varios millóns de inmigrantes procedentes do chamado Terceiro 
Mundo, de países sudamericanos e dos antigos países socialistas 
de Europa oriental. 
 
 
FALAMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"CC. OO. impulsará a estabilidade e seguridade no emprego, o 
equilibrio na ordenación do tempo de traballo e o incremento 
das rendas salariais". 
 
 En 2006 terán que negociarse 1.902 convenios que afectan a 
3.321.227 traballadores. O obxectivo de CC. OO. para esta 
negociación é impulsar a mellora dos convenios, comezando polo 
aumento das rendas salariais, sobre todo nos sectores con baixos 
salarios, e a eliminación de diferenzas retributivas entre traballos de 
igual valor. 
Boletín CC. OO. 
Martes 17 xaneiro 2006 

 
1. Cales son as consecuencias máis directas do paro? Como lle 
afecta á economía familiar? 
 
2. Aféctalle igualmente a un traballador de mediana idade que a 
un mozo acabado de incorporar ao mundo laboral? 
 
3. En que sectores cre que hai máis paro en Galicia: industria, 
transportes, construción, hostalaría...? 
 
4. Que outras medidas podería tomar o Goberno para lles axudar 
aos traballadores parados? 
 
5. Cre que a entrada de inmigrantes no país prexudica os 
españois parados? 
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LEMOS E ESCRIBIMOS 
 
 
1. Os sindicatos realizan un labor moi importante na defensa dos 
  intereses dos traballadores, pero que outras medidas se poderían tomar 
  para asegurar que as empresas cumpran os dereitos dos 
  traballadores? 
 
2. Das seguintes afirmacións, cales cre que son correctas para solucionar o          
problema do paro? 
 
Sancionar as empresas que despidan os traballadores. 
Reducir a xornada laboral. 
Aumentar a cantidade recibida polo parado. 
 
3. Nunha empresa con 250 traballadores prodúcese unha regulación de 
emprego e despídense 15 traballadores, entre eles os cinco estranxeiros que 
traballan alí. Cre que é xusta esta situación? Por que? 
 
4. Volva ler a lectura inicial, Problemas actuais do mundo do traballo, e 
elixa despois o significado máis axeitado da palabra migración. 

 
Traslado periódico que realizan algúns animais, especialmente as aves e 
os peixes. 
Desprazamento xeográfico de individuos ou grupos por razóns políticas, 
económicas ou sociais. 

 
5. Complete, segundo a lectura, estas frases. 

 
Nos últimos anos ___________________________o número de parados en   
 
España. 

 
Na actualidade hai, en España e nos países de Europa_______________,  
 
varios millóns de ________________procedentes do chamado  
 
_______________, de países _______________ e dos antigos países  
 
____________de Europa _____________. 
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6. Una cada palabra co seu significado. 
 
Subemprego                           Indemnización que se lle paga a un 

                                     traballador ao despedilo. 
 

                                               Posto de traballo mal pagado 
  Folga                                    ou de cualificación inferior á 
                                                experiencia do que o desempeña. 
 
                                                Situación da persoa que ten 
   Pluriemprego                       máis dun emprego ou traballo. 
 
                                                Paro colectivo dos traballadores 
   Despido                                para forzar a favor das súas 
                                                 reivindicacións. 
 

7. Escriba no seu caderno estas expresións en orde alfabética. 
 
Despedimento improcedente; salario mínimo interprofesional; comité 
de empresa;  nómina;  seguridade social;  seguro de desemprego. 
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SINÓNIMOS 
 
LEMBRE 
 
 
Palabras sinónimas son as que, sendo diferentes, teñen o mesmo 
significado ou moi parecido. 
 
 

1. Con axuda do dicionario, escriba un sinónimo de cada unha destas 
palabras. 
 
 Calidade _______________ traballar ______________ 

 
        patrimonio _____________ negociar ____________ 
 
          importación _____________ obriga ___________ 
 
 

2. Nestas listas coáronse algunhas palabras. Copie no seu caderno 
só os sinónimos. En cada liña hai dous. 
 
Honra, desigualdade, dignidade, laboriosidade,  corrupción, 
cómodo, prexuízo, descansado, impostos,  seguridade, principiante, 
aprendiz,  director, secretaria, supervisor, xefe. 

 
3. Substitúa as palabras destacadas en cursiva polos seguintes 

sinónimos. 
 

Resolución, artigo, elaboración, descoido, acusou, provocou, 
           compañía, produtivo, proposta, comercio, obreiro.  
 

A sentenza xudicial deulle a razón ao traballador. 
 
A fabricación dese modelo orixinoulle perdas á empresa. 
 
Despois do accidente, denunciou a empresa por neglixencia. 
 
O negocio de hostalaría non era rendible. 

         
        A oferta do produto era maior que a demanda. 
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4. Una cada palabra co seu sinónimo 
 
 delegación                      inestimable 

     manifestar                      vago 
     valioso                     sucursal 
     lacazán                     declarar 
 
ORTOGRAFÍA: -ABA, -ABAS (PRET. IMPERFECTO) 
 
 
O verbo é unha clase de palabra que varía moito para expresar 
diferentes persoas, números, tempos e modos. 
Conxugar un verbo é poñelo en todas as súas formas posibles. Por 
exemplo, todas estas palabras son formas do verbo comer: 
comeu, comerían, comerían, comendo, comerei, comido. 
 
Escríbense con b as formas verbais rematadas en -aba, -abas,  
-abamos, -abades, -aban, que pertencen ao pretérito imperfecto. 
 
 
 
1. Complete o cadro coas formas verbais seguintes. 
 
Resultaba, colaboraban, completabamos, reivindicabades,   desempeñabas, 
apoiaba, aumentaba, desempregaban. 
 
 
SINGULAR PLURAL 
 
 
 
 
 

 

 
 

2. Na fábrica de coches de Citroen había un ambiente de traballo 
  agradable. Uns seleccionaban as pezas do motor, outros 
  encaixábanas, outros aparafusábanas... o capataz controlaba os 
  operarios. 
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  Copie os verbos destacados en cursiva e subliñe as terminacións 
  -aba ou -aban. 
 
 3. Escriba no seu caderno, ao lado destes pronomes, a forma verbal 
   correspondente rematada en -aba, -abas ... 

 
  Eu (traballar): _____________ Nós (realizar): ______________ 
 
  Ti (buscar): _____________ Vós (denunciar): ______________ 
 
  El (solicitar): _____________ Elas (protestar): _____________ 
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A PRECARIEDADE LABORAL 

 
 
La Voz de Galicia, 20 de xaneiro do 2006. 
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FALAMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 "Paro rexistrado. 
 Insuficiente redución das persoas desempregadas en 2005" 
 
Para CC. OO., a marca de contratos rexistrados revela que se 
segue facendo un uso abusivo da contratación temporal. 
O aumento do paro en decembro concéntrase nos homes, con 
30.928 desempregados máis (3,77%), mentres que entre as 
mulleres se produce unha redución de 23.571 persoas (-1,85%). 
Non obstante, considerando o conxunto do ano 2005, é o paro 
masculino o que descende (-2,97%), mentres que o feminino sobe 
un 1,32%. 
 
CC. OO. Páxina actualidade 
19 de xaneiro de 2006 
 
"Os contratos eventuais, principais problemas da hostalaría e 
do comercio" 
 
Na provincia da Coruña traballan nos sectores do comercio e da 
hostalaría un total de 58.000 persoas, das que 650 se dirixiron ao 
sindicato CC. OO. para denunciar posibles irregularidades no 
desenvolvemento do seu labor durante o 2005. De todas as 
demandas atendidas, o 98% eran de persoas cun contrato eventual 
de menos de doce meses, e o 90% eran traballadores que querían 

 
1. Que quere dicir o presidente da Xunta coa expresión Poñer toda a carne no 
asador? 
 
2. Que tipo de penalizacións cre que lles aplicará ás empresas 
o Goberno da Xunta para reducir o número de contratos temporais? 
 
3. Os contratos temporais aplícanse só aos mozos ou a todos os traballadores 
por igual? 
 
4. Cre que as mulleres sofren un trato desigual en canto aos contratos de 
traballo fixos? 
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saber se era legal a indemnización recibida por un despedimento 
improcedente. Así mesmo, o 85% das solicitudes referíase a 
persoas que percibían cantidades inferiores ás legalmente 
establecidas. 
 
CC. OO. Páxina actualidade 
19 de xaneiro de 2006 
 
LEMOS E ESCRIBIMOS 
 

1. Complete estas frases da lectura. 
 

Os ________________ e a _____________ seguen sen alcanzar un 
 
acordo. 
 
O Goberno autónomo anuncia que ______________ este tipo de 
_______________________. 
 
O número de contratos _______________ é ____________ entre 
 
os traballadores máis ______________. 

 
2. Fíxese nos dous últimos textos (Tomados de Actualidad CCOO) e 

escriba. 
 

 Unha palabra que empece pola sílaba tem: _________________ 
 
 Unha palabra que finalice coa sílaba dade: __________________ 
 
 Unha palabra que empece por maiúscula: ___________________ 
 
 Un nome de cidade: ________________ 
 
 Un apelido: _________________ 
 
 Un ano: __________________ 
 
 Unha cifra: __________________ 
 
 Unha porcentaxe: ___________________ 
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3. Poña as maiúsculas, as comas e os puntos que fagan falta neste 

fragmento do texto. 
 

    A Xunta e os axentes sociais mantiveron onte en Santiago unha 
reunión para avanzar nas mesas de    negociación creadas para 
establecer un gran pacto polo emprego estable e de calidade no 
maratoniano encontro que continuaba ao peche desta edición a 
patronal e os sindicatos foron incapaces de poñerse de acordo para 
resolver o principal escollo que existe agora a fixación de obxectivos 
concretos 
 
4. Escriba estas palabras en orde alfabética. 
 

Emprego, suplente, producir, reparar, labia, técnica, temporal, 
sobrecargar, crible, fundamental. 

      ______________________________________________________ 
 

______________________________________________________ 
   
______________________________________________________ 
 
 
5. Separe estas palabras en sílabas. 

 
horroroso _________________ fabricación ________________ 
 
desaparafusar ________________ obstrución ________________ 
 
paternalismo ______________ ilegalidade _________________ 
 
procedemento _____________ produtividade ______________ 
 
escapulirse _______________ malgastar ________________ 

 
 

6. Copie no seu caderno estas oracións e subliñe os adxectivos. 
 
    É unha empresa moi produtiva. 
     
    A difícil elaboración do produto encarecía o custo. 
    A actuación dos sindicatos non foi a correcta. 
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    A fábrica sufría grandes perdas continuamente. 
 
 

7. Complete. 
 

Obxecto Profesión Tenda 
Reloxo Reloxeiro Reloxaría 
Zapato   
Xoia   
Libro   
 
 

8. Escriba un breve resumo do artigo de La Voz de Galicia sobre o 
problema do paro. 

       ___________________________________________________ 
        
      ___________________________________________________ 
 

  ___________________________________________________ 
  
 ___________________________________________________ 
   
___________________________________________________ 
  
 ___________________________________________________ 
  
 ___________________________________________________ 
 
 
 
9. Explique con palabras propias que significa esta expresión tomada 

dos textos lidos máis arriba: ... séguese facendo un uso abusivo da 
contratación temporal. 

 
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 

      
     ___________________________________________________ 
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GRAMÁTICA: NÚMEROS PARTITIVOS 
 
Os números partitivos expresan división, por iso tamén se chaman 
fraccionarios. 
 
Exemplos: medio / metade, terzo, onceava. 
 
Era dono dun terzo do capital. Ela só tiña a oitava parte. 
 
A maioría dos partitivos escríbese igual que os números ordinais: 
cuarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, noveno e décimo. 
 
A partir do número cardinal once engádeselles a terminación -avo 
onceavo, doceavo, treceavo... 
 
Funcionan como substantivos (exemplo: a metade da torta) 
ou como adxectivos (exemplo: medio melocotón). 
 
Tamén admiten variacións de número ou de xénero e número. 
 
Exemplos: Os dous terzos do equipo apoiaban a folga 
                 Dúas quintas partes dos enquisados eran mozos. 
 
 

1. Escriba o correspondente número partitivo: 
 

CIFRA  
 

CARDINAL ORDINAL PARTITIVO 

8 Oito Oitavo Oitavo 
 

11  Undécimo  
 

13  Décimo _______  
 

17    
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2. Complete estas frases co correspondente número partitivo: sétima, 
medios, cuarta, décima, terzo, décimas. 
 
 Só me correspondeu unha ____________ parte da torta. 
 
Regaláronme a ____________ parte da pasaxe a Estados Unidos. 
 
Era moi difícil separar exactamente un _____________. 
 
A novena parte dunha cantidade é menor que a _________ 
 
parte desa mesma cantidade. 
 
As dúas ____________ partes da facenda están dedicadas a regadío. 
 
Con dous ____________ podemos xuntar un enteiro. 
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TIPOS DE CONTRATOS LABORAIS 
CONTRATO TIPO 1 
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Este é un contrato de traballo de duración determinada; é dicir, de 
carácter temporal, non fixo. Dentro desta modalidade de contrato 
existen dúas variantes: tempo completo ou tempo parcial (véxase o 
recadro da parte superior dereita). 
 
Fíxese que nel aparecen tres partes destacadas: os datos, a 
declaración de intencións e as cláusulas do contrato. 
 
No apartado de datos, figuran os da empresa e do propio 
traballador. O segundo apartado está dedicado á declaración por 
ambas as dúas partes de reunir os requisitos esixidos para 
formalizar o devandito contrato. Finalmente, no apartado de 
cláusulas aparecen recollidas as diferentes condicións nas que se 
basea o contrato. 
 
No apartado de datos destinado á empresa, deberá aparecer 
reflectido o seu correspondente NIF (número de identificación fiscal) 
e a súa razón social; é dicir, o lugar onde realiza a actividade 
económica. En canto aos datos do traballador, este debe achegar o 
seu número de afiliación á S. S. (Seguridade Social), o seu NIF, 
domicilio, nacionalidade e nivel formativo (estudos e preparación 
profesional). 
 
No apartado de cláusulas, aparecen reflectidas todas as condicións 
do contrato: a categoría ou cargo que desempeñará o traballador, a 
duración da xornada de traballo, a retribución ou salario que 
recibirá, así como as condicións en referencia aos descansos 
establecidos legalmente. 
 
 CONTRATO TIPO 2 
 
O segundo tipo de contrato é indefinido a tempo completo; é dicir, 
de carácter fixo, non temporal. A estrutura deste tipo de contrato é 
similar ao anterior: datos da empresa e do traballador, a declaración 
e as diferentes cláusulas. 
 
Ambos os dous contratos están regulados polo Ministerio de 
Traballo e Asuntos Sociais, e baixo as condicións e a 
correspondente supervisión da Unión Europea e o Fondo Social 
Europeo. 
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LEMOS E ESCRIBIMOS 
 
1. Cubra o impreso de contrato con datos dunha empresa e dun traballador 
ficticios. Asegúrese de encher os diferentes apartados en letra maiúscula. 
 
NA BUSCA DE TRABALLO 
 
A continuación, ten dous textos tomados da prensa escrita e un resumo do 
guión da película Os luns ao sol, de Fernando de León. Os tres falan de 
persoas que buscan traballo. Léaos detidamente. 
 

Búscase mozo para traballo temporal e 
sen contrato 
En directo: xornada nunha oficina do INEM 
 
  Luns pola mañá, a xente mira as 
cortizas. Na de ofertas de emprego 
resalta un cartel colorido de Port 
Aventura reclamando monitores de 
tempo libre, oferta que se repite para ir 
traballar a zonas turísticas como as 
illas. Poucas ofertas. Os demais 
anuncios versan sobre albanelaría, 
salón de peiteado, fontanaría. "Hai 
poucas ofertas para arquitectos ou 

administrativos, si se demandan 
comerciais, aínda que é un dos máis 
complicados de encher. O que máis 
buscan son homes, novos e con 
experiencia", afirma a responsable da 
área de traballo, acostumada a escoitar 
queixas dos maiores de 40 aos que lles 
resulta case imposible atopar traballo. 
 

 
               La Voz de Galicia 1/5/2005/ Vigo 
 

"Piden experiencia, e así non a 
consegues" 
Nome: David González 
Idade: 25 anos 
 
  Hai un ano que busca traballo tras 
finalizar Maxisterio, no campus de 
Ourense. O problema é que todos os 
traballos que lle ofreceron ata o 
momento non están relacionados coa 
súa carreira: camareiro, operario nun 
polígono... David ten moi claro cal é o 
principal obstáculo na súa saída ao 
mercado laboral: a experiencia que 
piden as empresas. É a historia sen fin. 
"Se non te contratan por non ter 
experiencia está claro que nunca a vas 

conseguir", sinala. En canto aos 
sistemas de bolsas que articularon 
dende hai anos as universidades 
galegas coas empresas e institucións 
públicas, este mozo ourensán opina 
que é mellor ca nada. Non obstante, 
pon matices a uns programas nos que 
ao final " se prima máis favorecer o 
empresario que o traballador", recorda. 
La Voz de Galicia, 16/03/2005
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Os luns ao sol 
Cinema: drama 
Director: Fernando León 
Temática: despedimento de traballadores; reconversión no sector naval 
 
Ter máis de corenta anos. Buscar traballo e non o atopar. Ir ao partido de fútbol 
e charlar cos amigos no bar... Este sería o perfil do obreiro que se mostra nesta 
longametraxe, unha película que trata, aínda que sexa por riba, a problemática 
que supuxo para moita xente as reconversións no sector naval. En realidade 
non importa a que sector afecte, os que pagan as consecuencias son os 
mesmos en todas as partes. As situacións que mostra a película achéganse 
bastante á realidade. Son situacións persoais, ás veces ao límite, froito do 
desespero e da falta de expectativas de futuro...   
 

                
 
 
Imaxes da película Os luns ao sol. 
 
FALAMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. Cales son os principais problemas aos que se enfronta un mozo 
que non logra o seu primeiro traballo? Debe aceptar calquera 
oferta de traballo ou aspirar a traballar na profesión para a que se 
especializou? 
 
2. Por que non abandonan os mozos a casa familiar e se 
independendizan? 
 
3. Con que problemas se enfronta un pai de familia que perde o 
seu posto de traballo? 
 
4. Son os mesmos problemas para homes e mulleres? 
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LEMOS E ESCRIBIMOS 
 

1. De que profesións son a maioría das ofertas de traballo segundo o 
primeiro texto? 

 
 
 
 
2.  Cal é a queixa máis importante do rapaz que fala no segundo texto? 

 
 
 
 
 

3. O obxectivo deste exercicio é comentar a película Os luns ao sol. Se 
xa a viron vostede e os seus compañeiros, poden falar dela 
directamente. Se non, procuren organizarse co seu profesor para vela 
e comentala despois. 

 
 
 
4. Relacione estas palabras, formando parellas. Por exemplo, mercado 

laboral. 
 

Precario,  eventual, traballador,  emprego, contrato, mercado, 
traballo, reconversión,  naval,  empresario,  laboral,  temporal. 

 
 
 
 
 

5. Escriba este parágrafo cos verbos en tempo presente (de buscar, 
buscan); despois, en tempo pasado (de buscar, buscaban) e, por 
último, en futuro (de buscar, buscarán). 

 
    Sindicatos e patronal (buscar) un pacto para recortar a 
    temporalidade. Xunto co Goberno, (querer) reducir en dous 
    millóns o número de traballadores eventuais. 
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6. Transforme as seguintes frases como se fixo no exemplo, utilizando  
as comiñas e os dous puntos. 

     Exemplo: 
O meu amigo Pedro díxome que os responsables do fracaso escolar 
eramos nós 
O meu amigo Pedro díxome: "Os responsables do fracaso somos 
nós". 

 
O funcionario dirixiuse ao meu pai e díxolle que non había un 
posto de traballo para el. 

 
 
 
 

 A traballadora do INEM ofreceume varios cursos de 
 albanelaría, frío industrial, administrativo, xeriatría e repostaría. 
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XOGOS COA LINGUAXE: ANAGRAMAS 
 
Un anagrama é unha palabra que se obtén descolocando as letras 
doutra palabra. Dese xeito, formamos con esas mesmas letras unha 
palabra nova. Por exemplo: 
 
Un anagrama de piadosa é adiposa. 
 
Un anagrama de letras é lastre. 
 
1. Descubra anagramas destas palabras. 
 
 Onda ____________ 
 
 Sapo ___________ 
 
  Darían ___________ 
 
  Conservar____________ 
 
  Trama ____________ 
 
  Nacionalista ______________ 
 
  Certificable ______________ 
 
  Camelia ______________ 
 
  Ocasionalmente _________________ 
 
 

2. Descubra anagramas destes nomes propios. 
 

   Inglaterra _____________      Brasil ________________ 
 
    Francia _______________     Arxentina _______________ 
 
   Abelardo ____________         Marta ______________ 

 
   Adrián ______________        Mariana_____________ 

 
   Mariano _____________       Amparo _____________ 
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TEXTO LITERARIO: NOVELA DE AVENTURAS 
 
UN EXPRESO DO FUTURO 
 
 Acaso eu non lera, pouco tempo atrás, nun xornal norteamericano, 
un artigo que describía este extraordinario proxecto para unir 
Europa co Novo Mundo mediante dous colosais tubos submarinos? 
Un inventor declarara que o asunto xa estaba cumprido. E ese 
inventor, o coronel Pierce, estaba agora fronte a min. 
Recompuxen mentalmente aquel artigo xornalístico. Case con 
compracencia, o xornalista entraba en detalles sobre o 
emprendemento. Informaba que eran necesarias máis de tres mil 
millas de tubos de ferro, que pesaban máis de trece millóns de 
toneladas, sen contar os buques requiridos para o transporte dos 
materiais: 200 barcos de dúas mil toneladas, que debían efectuar 
trinta e tres viaxes cada un. Esta "Armada da Ciencia" era descrita 
levando o ferro cara a dous navíos especiais, a bordo dos cales 
eran unidos os extremos dos tubos entre si, envoltos por un triplo 
tecido de ferro e recubertos por unha preparación resinosa, co 
obxecto de resgardalos da acción da auga mariña... 
Ao final do artigo, establecíase un paralelismo co ferrocarril e o 
autor enumeraba con exaltación as vantaxes do novo e ousado 
sistema. Segundo o seu parecer, ao pasar polos tubos debería 
anularse 
toda alteración nerviosa, debido a que a superficie interior do 
vehículo fora confeccionada en metal finamente pulido: a 
temperatura regulábase mediante correntes de aire, polo que a 
calor podería modificarse de acordo coas estacións; os prezos das 
pasaxes resultarían sorprendentemente baixos, debido ao pouco 
custo da construción e dos gastos de mantemento. 
               Julio Verne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Julio Verne. Este escritor francés (1828-1925) é célebre polos seus relatos 
de aventuras fantásticas, narradas sempre cun ton de veracidade científica. 
Nelas describe, cunha visión case profética, moitos dos logros científicos, 
inventos e descubrimentos posteriores á súa época. As súas obras máis 
coñecidas son: Viaxe ao centro da terra, Vinte mil leguas de viaxe 
submarina e A volta ao mundo en 80 días. 
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TÉCNICAS DE COMPOSICIÓN ESCRITA: 
INSTRUCIÓNS REAIS PARA FACER ALGO 
 
Cando damos instrucións para facer algo debemos ser claros e 
concisos, de maneira que se alguén segue esas instrucións logre 
facer paso a paso o que lle propoñemos. 
 
En primeiro lugar, detallaremos o material que se necesita (se, por 
exemplo, é unha receita). 
A continuación, iniciaremos as explicacións concretas, paso a paso. 
 
Utilizaremos o tempo verbal apropiado: o imperativo e a segunda 
persoa (ti) se a persoa á que nos diriximos é familiar; ou (vostede) 
se desexamos demostrar respecto ou distancia do noso interlocutor. 
 
Fíxese neste texto que temos a continuación. 
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INSTRUCIÓNS PARA ENCHER UN IMPRESO 
 
En primeiro lugar, examine detidamente o impreso que debe 
encher. Non comece a escribir inmediatamente. 
 
En segundo lugar, lea con coidado toda a letra pequena que poida 
haber. Adoita ser moi importante. 
 
A continuación, recorde que debe utilizar sempre letra de imprenta 
(letras maiúsculas). 
 
En terceiro lugar, escriba os seus datos persoais. Se ten algunha 
dúbida, consulte os seus documentos. 
 
Por último, revise todo o documento. Non esqueza especificar o 
lugar e a data. Finalmente, asine o documento. 
 

1. Explique detalladamente como se lle pasa o ferro a unha camisa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Recorde a súa experiencia persoal cando buscou o seu primeiro 

traballo e déalle consellos a un mozo que non tivo aínda a súa 
primeira oportunidade. 
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ACTIVIDADES DE REVISIÓN: 
PLURAIS INVARIABLES 
 
LEMBRE 
 
 
 O plural fórmase engadíndolle un sufixo (terminación) ao 
substantivo ou nome singular. 
Se o nome acaba en vogal, engádese a terminación de plural -s. 
Se o substantivo acaba en consoante, as posibilidades son varias: 
- Se acaba en n, engádese s: lambón, lambóns. 
- Se acaba en r engádese es: mar, mares. 
- Se acaba en z engádese ces: luz, luces.  
 
 
Exemplos:   sindicalista, sindicalistas;  xefe, xefes; obreiro, obreiros. 
Can, cans; colaboración, colaboracións. 
Administrador,  administradores. 
  
 
PERO: algunhas palabras, ao formar o plural, son invariables, non 
admiten os sufixos s ou es. Polo tanto, saberemos o número pola 
forma dos artigos que acompañan estes substantivos. 
 
    Aquí ten algúns exemplos: 
 
     Un luns/uns luns. O virus/os virus 
     Un atlas/uns atlas. O martes/os martes  
 
1. Escriba o plural destes substantivos. 

 
Luns:                                                      Lapis: 

       
       Xoves:                                                   Oasis: 
 
       Rañaceos:                                              Bíceps: 
 
       Paraugas:                                               Mércores: 
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TRABALLAMOS COS NÚMEROS   
 

Imos ver como se multiplican os números decimais. 

Para multiplicar dous números decimais, debemos realizar as 

operacións coma se non houbese ningunha coma. 

     3,75 
     × 1,8 
     3000 
      375  
     6750 

En segundo lugar, colocaremos a coma no resultado. Para iso, 

sumaremos o número de cifras decimais dos dous factores da 

multiplicación (3,75 2→ cifras decimais, 1,8 1 cifra→ decimal, en 

total→ 2 + 1 =3 cifras decimais). O resultado terá tres cifras 

decimais, colocaremos a coma separando tres números contando 

dende a dereita. 

3,75 × 1,8 = 6,750 

1. Realice as seguintes operacións: 

f) 2,1 × (1,5 + 4,3) = 

g) 7,6 × (7,2 – 3,8) = 

h) 8,4 × (1,25 + 1,97) = 



 96

2. Para un aniversario prepáranse bolsas para repartir entre os nenos. Cada 

bolsa leva 3 globos, 1 bolsa de flocos de millo, 2 piruletas, seis 

caramelos e un paquete de plastilina. Fíxese nos prezos dos artigos e 

responda as seguintes preguntas. 

Globo......................... 0,08 € 

Bolsa de flocos de millo………..0,35 € 

Piruleta…………………....0,15 € 

Caramelo……………….....0,05 € 

Paquete de plastilina………0,75 € 

d) Calcule o prezo dunha bolsa para o aniversario. 

 

 

e) Ao aniversario van ir 16 nenos e nenas. Calcule o custo que supón 

comprar as bolsiñas necesarias para o aniversario. 

 

 

 

 



 97

Imos dividir números naturais ata os decimais: 

Por exemplo, 26: 8 

1. Dividiremos coma sempre 26   8 

  2  3 

2. Colocaremos unha coma no cociente e "baixaremos" un cero ao 

lado do resto, co que 2 se transforma en 20. 

 26   8 

  20  3, 

3. Seguiremos dividindo con normalidade, engadindo tantos ceros 

ao resto como sexan necesarios, ata chegar a un resto cero ou ata 

ter o número de decimais no cociente requirido en cada caso. 26  8 

  20  3,25 
  40 
   0 

3. Realice as seguintes divisións ata as milésimas ou ata conseguir que o 

resto sexa cero. 

a) 76 : 45   b) 104 : 6   c) 1045 : 23 
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4. Entre cinco amigos compran un balón de voleibol para poder xogar. O 

balón custou 17 €. Canto diñeiro tivo que poñer cada amigo? 

 

5. Unha caixa con 12 libros iguais pesa 5,2 kg. A caixa pesa 0,2 kg. Canto 

pesará cada libro? 

 

 

6. Quérense repartir 2 l de leite entre 8 persoas. Cantos litros de leite 

beberá cada un? 
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 Agora imos ver como se realizan divisións cando dividendo, 

divisor ou ambos os dous son números decimais. 

Por exemplo, 

 45,2 : 4   156 : 3,2   26,34 : 6,5 

 En calquera dos casos anteriores, debemos igualar o número 

de cifras decimais que hai no dividendo e no divisor. Para iso 

engadiremos tantos ceros á dereita da coma como sexan 

necesarios en cada caso. 

 45,2 : 4,0   156,0 : 3,2   26,34 : 6,50 

 Por último, suprimiremos as comas dos dividendos e divisores 

e realizaremos as divisións normalmente. 

 452 : 40   1560 : 32   2634 : 650 

 

7. Realice as seguintes divisións ata as milésimas ou ata que o resto sexa 

cero. 

 a) 23,68 : 3  b) 204 : 6,2  c) 35,9 : 5,2 
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8. Unha carreira de valos ten 110,5 m. Hai que colocar 6 valos. Cantos 

metros separará cada valo? 

 

9. Temos 31,5 € de presuposto para comprar interruptores. Cada 

interruptor custa 2,25 €. Cantos interruptores poden comprar? 

 

10. Tense un terreo de 12 ferrados e quérese parcelar para vendelo como 

terreos máis pequenos de 1,5 ferrados. Cantos terreos podemos obter ao 

parcelar o terreo? 
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 Para multiplicar un número decimal por un número seguido de 

ceros, moveremos a coma cara á dereita tantas posicións como 

ceros ten o número natural. E, a continuación, multiplicaremos sen 

máis. 

 2,314× 100 =231,4→ Dous ceros, polo tanto, desprazamos 

 a coma dúas posicións. 

 Para dividir un número decimal por un número seguido de 

ceros, moveremos a coma cara á esquerda tantas posicións como 

ceros teña o número natural. Seguidamente, dividiremos sen máis. 

 150,3 : 30 = 15,03 : 3→ Un cero, desprazamos a coma unha 

      posición, despois dividimos con  

             normalidade→ 15,03 : 3 = 5,01 

 

11. Realice, mentalmente, as seguintes operacións. 

a) 4,8 × 10 = 

b) 3,15 × 200 = 

c) 1,222 × 3000 = 

d) 5,7 : 10 = 

e) 270 : 300 = 

f) 540 : 6000 = 

 

12. O soldo dun empregado son 7 500 € ao ano. Calcule. 
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a) O soldo que gaña cada mes supoñendo que ten 2 pagas extras. 

 

 

b) Considerando que un mes ten 30 días, calcule o que gaña o 

citado empregado cada día. 

 

 

13. Para realizar traballos de soldadura, os empregados dunha fábrica 

necesitan os correspondentes equipos de protección individual. Cada 

equipo está valorado en 65,85 €. Na pequena empresa traballan 10 

soldadores. Cal é o presuposto da empresa en protección para os 

soldadores? 
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 Como xa vimos con anterioridade, os planos son 

representacións sinxelas dunha realidade de gran tamaño sobre o 

papel. Por conseguinte, o plano representa a realidade 

empequenecéndoa. Para saber canto reduce un plano unha 

determinada realidade, os planos deben vir acompañados de 

ESCALAS. 

A escala representa a relación existente entre o tamaño do plano 

debuxado e o tamaño real. 

Hai dúas formas de representar a escala dun plano: 

ESCALA NUMÉRICA 

ESCALA GRÁFICA 

Vexamos un exemplo de ambos os dous tipos de escalas; 

1:500 é un exemplo de escala numérica. Significa que 1 cm no 

plano son 500 cm na realidade; é dicir, 5 m. 

 

14. Exprese en forma numérica e gráfica 

a) 1 cm no plano son 5 m na realidade (recorde, 1 m son 100 cm) 

b) 1 cm no plano é 1 km na realidade (recorde, 1 km son 

100 000 cm) 

, é un exemplo de escala gráfica. Significa o 

mesmo que a escala numérica, 1 cm do 

plano son 5 m na realidade. 



 104

 

 

15. Observe o seguinte plano. 

 
 
 

 

 No plano podemos observar a ruta seguida por uns piratas para 

atopar o tesouro que se esconde en X. Na cidade A decatáronse da 

existencia do tesouro, pero non sabían se se atopaba na illa C ou na illa D. 

Así que decidiron ir ata o porto B e navegar ata a illa C. Preguntando en C 

descubriron que o tesouro estaba nunha gruta escondida da illa D. Alí foron 

e, finalmente, despois da longa busca atoparon o tesouro. 

a) Transforme a escala gráfica que aparece na parte superior dereita 

do plano en escala numérica. 

b) Aplicando a escala, mida no plano e calcule a distancia que hai da 

cidade A ao porto B. 

0 1 2 3 4 km 
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c) Do mesmo modo ca no apartado anterior, mida e calcule a 

distancia ao porto da illa D e o lugar onde se esconde o tesouro. 

d) Por último, mida no plano e calcule a distancia que percorreron os 

piratas dende a cidade A ata dar co tesouro. 

 

 

 Se queremos representar algo real nun plano segundo certa 

escala debemos seguir os seguintes pasos: 

Vexámolo cun exemplo, 

Supoñamos que queremos representar un pavillón de deportes nun 

plano de escala 1:200; polo tanto, cada centímetro do plano son 

200 cm na realidade, é dicir 2 m. Supoñamos tamén que o pavillón 

ten unha planta de 20 m de ancho por 80 m de longo. 

Neste caso, dividiremos os metros reais pola escala: 

   20 m : 2 m = 10 

   80 m : 2 m = 40 

Logo, 20 m na realidade son 10 cm no plano e 80 m na realidade 

son 40 cm no plano. 

Por último, debuxaremos a planta do pavillón como un rectángulo 

de 10 cm de ancho por 40 cm de longo. 
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16. Unha aula ten unha planta rectangular de 5 m de longo por 6 metros de 

ancho. Represéntea sobre o papel nunha escala 1: 50. Exprese a escala 

como escala gráfica. 

 

 

17. Para unha escala 1:400. Complete: 

a) 1 cm do debuxo equivale a ___________ na realidade. 

b) ___________ do debuxo equivalen a 12 m na realidade. 
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REVISIÓN 
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RECORDE 
 
 
Miles de traballadores sofren todos os anos accidentes nos seus 
lugares de traballo. 
 
Unha das mellores formas de loitar contra a elevada sinistralidade 
laboral é asegurar a formación dos traballadores. 
 
A función dos sindicatos é velar polos intereses dos traballadores 
para que se melloren as condicións de seguridade nos postos de 
traballo. 
 
A opinión dos traballadores é esencial á hora de evitar os 
accidentes laborais porque moitas veces a dirección descoñece os 
riscos. 
 
Pequenas e grandes empresas rexistran igual número de 
accidentes laborais. 
 
Facer horas extras é legal, a pesar dos riscos que ás veces 
ocasiona. 
 
O sector servizos, seguido da construción e da industria, son os 
sectores onde se rexistra un maior número de accidentes laborais. 
 
A hixiene industrial intenta previr as enfermidades profesionais, 
mediante o control no ambiente de traballo. 
 
A depresión e o estrés son as dúas enfermidades 
cada vez máis estendidas dentro do ámbito laboral.  
 
 
 

1. Da seguinte lista de palabras, escriba no seu caderno as que teñen un 
significado parecido a clandestino. 

 
   Exemplo: Existen numerosos talleres do sector téxtil clandestinos. 
 

        Ilexítimo,  prohibido, inestable,  encuberto,  descarado,  atrevido, 
         segredo, político, oculto. 
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 2. Clasifique estes substantivos segundo o seu número: arroces, volume, 
compras,  emprego,  condicións, técnico, enchufes, disposición, taller, 
experiencias. 
 

 
SINGULAR PLURAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3.  Busque nos textos de lectura desta unidade dez palabras 

relacionadas co campo laboral. 
 
 
 
 
 
 
 

4. Imos xogar a palabras encadeadas. 
 
  Exemplo: acoso- obreiros- seguridade- deficiencias-_____________ 
 
Como pode ver, este xogo consiste en buscar unha palabra relacionada 
co tema e que comece coa última letra da anterior palabra. 

 
      Fágao vostede agora. 
 
      Paro-____________-_____________-____________-____________ 
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RECORDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Os gremios foron as primeiras asociacións de traballadores. 
 
Os sindicatos, as cooperativas laborais e as asociacións profesionais 
xurdiron como grupos de traballadores, unidos para defender os seus 
intereses. 
 
Reclamaron melloras salariais, horarios, condicións de traballo e 
formación. 
 
Instaurouse o día 1 de maio como a Festa Internacional do Traballo. 
 
En 1932 fixouse a xornada máxima de traballo en oito horas diarias. 
 
En 1934 creouse por primeira vez o subsidio de desemprego. 
 
A Constitución Española recolle nun dos seus artigos 
o dereito e deber de traballar de todos os españois. 
 
As empresas entregan aos traballadores a súa nómina detallada co 
seu salario e as cotizacións correspondentes á Seguridade Social. 
 
O Goberno revisa e actualiza periodicamente o Salario 
Mínimo Interprofesional. 
 
Un traballador en paro ten dereito ao subsidio por desemprego por un 
período de tempo limitado. 
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1. Escriba con palabras estas cifras relacionadas co paro. 
 

Período 2004-2005: _______________________________ 
 
8% dos contratos son fixos: ________________________ 
 
100 000 postos de traballo: __________________________ 
 
O salario mínimo aumentará 540 €: ___________________ 
 
Un alto executivo gaña sobre 80 000 € ao ano:____________ 

 
 

2. Escriba en terceira persoa do singular (el/ela) o pretérito imperfecto 
destes verbos. 

 
INFINITIVO IMPERFECTO 
Recibir     Recibía 
Cotizar  
Depender  
Analizar  
Resultar  
Decepcionar  
Negociar  
Cobrar  

 
3. Escriba o correspondente número ordinal. 
 
    Dous _________________       once ______________ 
    seis __________________       quince ______________ 
    sete __________________       vinte ______________ 
 
4. Una cada expresión co seu significado 

 
   Facerse con algo                        Gañar a súa amizade ou admiración 
   
   Facerse con alguén                    Facer que alguén nos insista moito 
    
   Facerse pregar                           Acostumarse 
    
   Facerse a algo                            Conseguilo, adquirilo 
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5. Invente e escriba frases coas expresións anteriores. 

   
 
 
RECORDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Observe estes numerais. Son palabras compostas. Copie e separe cada 
palabra nas dúas que a forman. 

 
    Dezaseis:   
    Dezaoito:    
    Dezanove:    
 

 
 
A patronal e os sindicatos atopan dificultades para alcanzar un 
acordo nas negociacións pola mellora no emprego. 
 
Os contratos eventuais son os principais problemas da 
hostalaría, a construción e o comercio. 
 
Os sindicatos denuncian que a maioría do emprego creado en 
España é a tempo parcial. 
 
O Goberno da Xunta anuncia que penalizará a temporalidade 
nos contratos de traballo. 
 
Aos mozos resúltalles moi difícil adquirir a experiencia que se 
lles esixe para conseguir o seu primeiro posto de traballo. 
 
O paro afecta a todos os sectores da poboación. 
 
As mulleres sofren igualmente o abuso de contratos 
a tempo parcial. 
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2. Fíxese nestas palabras. 
 
   O que non se fatiga  é infatigable 
 
   O que non serve  é inservible 
 
 Faga vostede o mesmo 
 
   O que non se pode separar é _________________ 
 
   O que non se cansa  é _________________ 
 
   O que non se pode aguantar é _________________ 
 
 
3. Invente frases coas palabras do exercicio anterior. 
 

Por exemplo: É un traballo inaguantable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Familias de palabras. 
 

Da palabra traballo derívanse traballar, traballador, traballado, 
traballoso... 
 
Faga o mesmo con estas palabras. 
 
 
 

Emprego Salario Ganancia Economía 
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TRABALLAMOS COS NÚMEROS 

1. Complete con números naturais como no exemplo. 

  24,56 é maior que 24 e menor que 25  . 

  123,001 é maior que _________ e menor que __________. 

  87,7 é maior que __________ e menor que __________. 

  9,148 é maior que ___________ e menor que ___________. 

  17,32 é maior que ___________ e menor que ___________. 

2. Se dividimos a unidade en dez partes iguais, cada parte é unha 

décima. 

 Se representamos cada parte como fracción poremos 1/10, se o 

facemos como números decimal poremos 0,1. 

          

 Exprese como números decimais as seguintes fraccións. 

  3/10  __________ 

  7/10  __________ 

  10/10  __________ 

  14/10  __________ 

3. Escriba con palabras os nomes dos seguintes números decimais. 

21,4 _____________________________________________ 

 116,92 _____________________________________________ 
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 0,178  _____________________________________________ 

 7,53  _____________________________________________ 

 64,009 _____________________________________________ 

4. Complete a táboa. 

Número Centenas Decenas Unidades Décimas Centésimas Milésimas

 1 0 9 7 0 0 

4,78       

 0 0 6 1 0 5 

63,092       

 3 2 1 5 4 7 

819,5       

 

5. Continúe a serie. 

 0 – 0,25 -                 - 0'75 -                  -                     - 1,5 -        -  

2 – 2,25 -                   -                 - 3 
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6. Xabier sobe a unha escaleira para pintar o teito. Xabier mide 1,7 m e 

a escaleira 0,65 m. Que altura pode alcanzar Xabier enriba da 

escaleira? 

 

7. A Coruña está a 25,125 km de Betanzos. Betanzos atópase a 64,5 km 

de Lugo. A que distancia se atopa A Coruña de Lugo? 

 

 

 

 

 

8. Teño 2,65 € e vou comprar unha barra de pan que custa 0,7 €. Canto 

diñeiro me sobra? 

 
 

 

9. Xesús pesaba 76,4 kg. Púxose a réxime e despois pesaba 67,852 kg. 

Canto conseguiu adelgazar co réxime Xesús? 
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10. Realice as seguintes operacións. 

a) 3,6 × 20 = 

b) 19,503 × 2,4 = 

c) 23,18 : 5 = 

d) 54,496 : 5,2 = 

  

 

 

11. Para cociñar unha torta de queixo necesitamos 0,65 kg de queixo. 

Canto queixo utilizaremos para facer 8 tortas? 

 

12. Vaise facer un envío de 100 libros. Cada libro pesa 0,427 kg. Canto 

pesará o paquete do envío se a caixa pesa 0,12 kg? 
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13. Un quilo de xamón custa 9 €. Canto custa un cuarto de quilo? 

Calcule ata os céntimos. 

 
14. Observe o plano que se dá a continuación. 

 
a) Identifique no plano o símbolo correspondente á cama, á porta 

e ao lavabo. 

 

b) O plano está nunha escala 1:140. Transforme a escala 

numérica en escala gráfica. 

 

 

c)  Que paralelogramo é o piso? Por que? 
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d) Mida os laterais da vivenda. Aplicando a escala, calcule canto 

miden en realidade. 

 

e) Cos datos do apartado anterior calcule a área da vivenda. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


