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Trato feito!

Nome:  Data:  Curso:  

Texto 5

3
unidade

 Le atentamente o texto e responde as seguintes preguntas.

 1   Que tipo de texto é o anterior?

  As normas dun mercado. 

  Un folleto informativo. 

  Un plan de traballo nun mercado.

  Un cartel dunha convocatoria.

 2  Le a seguinte definición e explica que é un mercado de troco.

Ttrocar v. Dar unha cousa a cambio doutra. Intercambiar.

– Trae obxectos en bo estado que non uses e leva outros.
– Non esquezas traer xoguetes.
– 100% sen diñeiro.
–  Precisamos a túa axuda! Ven ás 11:15 e ás 13:30 para axudarnos a montar  

e a desmontar.

TROCO DECEMBRO: ESPECIAL XOGUETES
Recolleremos doazóns de xoguetes  
e entregaremos todos os que nos 
queden á ONGD Viraventos.

#15MAgradoOrzán
agradoorzan@15m-acoruna.com

www.15m-acoruna.com/agradoorzan
@AsambleaAgra

Sábado 22 decembro
de 11:30 a 13:30

rúa Barcelona (esquina coa rúa Corcubión)

mercado  
de troco

Fonte: <15m-acoruna.com>
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Trato feito!

Nome:  Data:  Curso:  

Texto 5

3
unidade

3   Complea a táboa cos datos do texto. 

Data e hora                             

Lugar                             

Enderezo electrónico                             

Correo electrónico                             

4   Cales cres que son as dúas finalidades do mercado de troco? 

  Evitar que os obxectos aínda útiles se convertan en residuos.

  Conseguir que a xente merque produtos a moi bo prezo. 

  Fomentar a solidariedade, a cooperación ou o consumo responsable.

  Desfacerse de produtos que xa non serven.

5  Que requisito teñen que cumprir os obxectos que se intercambian no mercado?

  Teñen que estar en bo estado.

  Teñen que ser novos.

  Teñen que ser xoguetes.

  Teñen que ser diñeiro.

6  Numera as partes nas que está dividido o cartel segundo a orde en que aparecen.

  Funcionamento do mercado de troco.

  Páxina web, correo electrónico e redes sociais do mercado de troco.

  Información sobre o mercado de troco de decembro. 

  Datos sobre a data e o lugar do mercado.

7  Explica por que cres que se organiza o mercado de troco en decembro.

 8  Escribe o nome de tres obxectos teus que levarías ao mercado de troco e explica por que o farías.
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O ciclo da auga              

Nome:  Data:  Curso:  

Texto 6

3
unidade

 Le atentamente o texto e responde as seguintes preguntas. 

1   Que tipo de texto cres que é o anterior?

  Unhas instrucións.

  Un cartel publicitario dunha compañía de augas.

  Un folleto de información turística. 

  Un cartel dunha campaña de concienciación cidadá. 

 2   Cal é o slogan principal? Que cres que se pretende conseguir con el?
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O ciclo da auga              

Nome:  Data:  Curso:  

Texto 6

3
unidade

 3   Fíxate na imaxe e explica a relación que hai entre a auga do río e a auga da billa.

4   Subliña a acepción con que a palabra ciclo aparece no cartel.

5   Que se emprega para transmitir as recomendacións máis claramente?

  Slogan.   Logotipos.   Iconas.

6   Relaciona as partes das recomendacións do cartel.

7   Sinala se as seguintes afirmacións son verdadeiras (V) ou falsas (F).

  Completar o ciclo da auga non depende de nós, pero debemos coidalo.

  Se garantimos o ciclo da auga poderemos gozar dela nos nosos ríos e nas nosas casas.

  Devolver a auga á natureza e conservar a riqueza natural da nosa terra supón un esforzo diario.

  Só podemos garantir o ciclo da auga a través de grandes xestos.

 8   Cres que contribúes diariamente a garantir o ciclo auga? Explica por que.

ciclo s.m. 1 Serie de fenómenos que se van repetindo sempre nunha mesma orde, ata volver á situa-
ción inicial. 2 Período de tempo considerado completo e homoxéneo en función dunha determinada 
perspectiva. 3 Conxunto de obras literarias caracterizadas por ter un tema ou un personaxe en co-
mún. 4 Conxunto de obras artísticas ou manifestacións culturais que tratan un tema determinado.

Non debemos verter 

aceite polo sumidoiro
Non debemos botar 

obxectos polo inodoro
Non debemos tirar comida 
polo vertedoiro da cociña

porque dificulta o proceso 

de depuración da auga.
porque obstrúen a 

rede de saneamento.
porque custa separar os 

distintos alimentos.


