
1.- Comezamos cunha enciclopedia temática especializada no viño. 
Busca como se chama un viño que foi elaborado con unha mezcla 
de castes de uvas, como a maioría dos tintos galegos. ¿E un viño 
malo? ------. 
 
2.- Do viño á áuga do solo, ¿como se chaman os solos que sempre 
están enchoupados e son típicos de  zonas de baixas temperaturas? -
---------- .  Esta auga pódese utilizar con outros fins:  ¿que elemento 
químico predomina na composición das augas termais galegas  en 
máis dun 70% ? ----------. 
 
3.- Pasemos á arte barroca galega do século XVIII: arquitectura. 
Busca os apelidos  dun bispo de Mondoñedo que do 1705 ao 1728  
impulsou obras coma a reforma da fachada da catedral, obras nos 
Picos, etc  ----- - -------. 
 
4.- Da arquitectura a pintura  galega  do periodo que vai dende a II 
República  ó Proxecto de Estabilización:  indica o nome da obra 
mestra da pintora Xulia Minguillón que podes ver na gran lámina   -
----- -- ---------. 
 
5.- Natureza en América do Norte:  nos bosques máis septentrionais 
hai un mamífero que para defenderse eriza as púas do lombo e 
crávallas ós seus inimigos, -----. 
 
6.- Nome do portavións norteamericano de 96400 tm de peso, con 
capacidade para 100 avións. ------. 
 
7.- Na música pop-rock dos anos 70 aparece unha tendencia,  o rock 
sinfónico, que incorpora instrumentos clásicos e incluso orquestras 
sinfónicas.  ¿Como se chama o grupo creador? ---- -----.  
 
 

8.- Entre as drogas duras máis perigosas figuran aquelas que 
perturban o sistema nervioso central, como o LSD. Extráese esta 
dun fungo que é parasíto do  ------. 
 
9.-  A especie dos réptiles inclúe o grupo dos saurios. Algúns deles 
son bichos realmente impresionantes, como este animal que parece 
unha maqueta para unha  peli de medo. Come formigas –ata 5000 
cada vez- e, malia o seu aspecto, é moi pacífico ----- 
 
10.- Animal herbívoro que vive nas dehesas mediterráneas, de gran 
cornamenta, ----  Nestes ecosistema hai unha arbore moi apreciada 
pola súa cortiza, da que se fai o corcho. O seu nome galego é  -------
-. 

 
 
 
 
 
 
 
 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

             

 



 
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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                  CRONOLOXÍA: 
  
                  LUGAR DE NACEMENTO:    
        
                 OCUPACIÓN: 
 
                  OBRA:   
 



 
 
 


