
  
1. Comezamos cun tema conflictivo: no ano 1980 o Papa Xoán 
Paulo II decide revisar o proceso no que se condenou por motivos 
científicos a  .... Este fora obrigado en 1633 a crer todo o que 
predica a Igrexa coa axuda de ... 
 
  2. Ano do primeiro Estatuto de Autonomía de Galicia: .... . Moi 
galego é o apelido Castro: ¿cal é o nome do Castro de máis sona? ... 

 
  3. E agora buscamos unha imaxe: observa as impresionantes fotos 
do Machu Picchu. Tal e como se di ó pé destas ilustracións trátase 
do vestixio dunha gran civilización.... 

 
4. ¿Cal é o segundo idioma oficial do país no que está situada a 
anterior fortaleza? ....  
 Cambiamos de asunto; unha cuestión física propia dun bon 
estudiante, referente nin máis nin menos que á estructura da 
materia: dinos como se chama o proceso de transformación da auga 
en dous gases, osixeno e hidróxeno ... 
 
  6. En calqueira enciclopedia poderás informarte do seguinte 
asunto: a lubricación da caixa de velocidades dun automóbil 
efectúase nos piñóns a través do aceite contido no ... 
Unha cuestión máis sabrosa: os queixos  menos saudables son 
aqueles que teñen máis forte ... 
 
7. Dinos agora o ano no que se disputou o primeiro torneo de tenis 
en Winbledon: ... E a continuación coa axuda do tomo 5 dunha 
enciclopedia , no apartado dedicado ó desemprego e a crise 
económica, poderás indicarnos o seguinte:  a curva de Phillips 
establece unha relación entre .... e desemprego. 
 
  
 

 
8. As consecuencias máis importantes dunha enfermidade do 
sistema nervoso denominada encefalite por virus, produce nos 
nenos modificacións da  ... 

 
9. Dise que tal vez sexa a peza máis moderna do traxe tradicional 
galego feminino: ... 

 
10. A enciclopedia referente ás Ciencias da vida e da terra indícanos 
que existe unha rocha sedimentaria metamórfica chamada .... gneis.         
 E concluímos cunha cuestión histórica: Luís ..  pertencía á Dinastía 
de Borbón e foi rei de España en 1724. 

 
 

 
 
 

 
 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

       



 
1. Enciclopedias xerais:  Nueva Enciclopedia Larousse/  Gran Larousse 
Universal/ Gran Diccionario Enciclopédico Lexicultural / Enciclopedia Galega 
Universal/ Diccionario Enciclopédico Plaza y Janés/ Enciclopedia El País  
 
2. Galicia:  Gran  Enciclopedia Galega/ Galicia 
 
3. Inglés:  New Standard Encyclopedia 
 
4. Temáticas: La Enciclopedia del Estudiante/ Gran Enciclopedia Visual 
Océano 2000/ Enciclopedia Temática Ilustrada/  Gran Temática Planeta 
 
5. Especializadas:   a) Enciclopedia de los deportes/ Enciclopedia dos xogos 
populares/ Enciclopedia do traxe, danza música e tradicións 
 
b) Enciclopedia de la ciencia y la técnica/ Enciclopedia Futuro- Ciencia 
 
c) Enciclopedia médica / Enciclopedia de los alimentos 
 
d) Enciclopedia de la Psicología/ Enciclopedia de Psicología y ciencia 
empresarial/ Enciclopedia práctica de economía 
 
e) Enciclopedia de la Naturaleza de España/ Historia Natural / La Naturaleza    
    en el mundo 
 
6. Anuarios: Anuario Protagonistas/Temas y Protagonistas/Hechos/ Estadístico/ 
Autonómico/ Mundial /Paises del mundo/ Europa y sus regiones 
 
 
Este personaxe pertence a una famosa composición pictórica. Adivina de quen 
se trata. 
 
1. Completa as casillas coa resposta axeitada 
2. Traslada  os cadros de cor ó seu sitio e descubre o nome do noso personaxe   
3.  Busca os datos do personaxe.    
 
 Unha vez que completedes as fichas, deberedes atopar o cadro completo na 
biblioteca. 
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