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Padrón, despensa de galicia

A cociña galega caracterizouse máis pola riqueza das súas materias primas que pola existencia
de grandes receitas. Dar un paseo polo mercado de Padrón, especialmente os domingos, cando
se concentran vendedores procedentes das comarcas próximas, bríndanos a posibilidade de
asistir a un espectáculo gastronómico.
Padrón desempeña o papel de despensa de Galicia. Ás mesmas beiras do río Sar, a praza de
abastos é unha mostra perfecta do que se pode comer en Galicia. Ás ducias de variedades de
peixes e mariscos que ofrece o mar de Arousa —nécora, centola, cigala, camarón, ameixa,
polbo, sardiña, rodaballo, carioca—, únese a primitiva lamprea, as troitas, o reo e o xa escaso
salmón do Ulla.
Falamos de peixes, pero tamén podemos facelo de carnes, desde a tenreira galega ata a caza,
se a tempada o permite, pasando por todo tipo de aves e, como non, da diversidade de
produtos derivados do porco.
Acompañando ás carnes, os demais produtos do campo están presentes na gastronomía
padronesa, e entre todos destacan os pementos de Herbón, que levaron o nome de Padrón ás
cartas dos mellores restaurantes do mundo.

http://www.concellodepadron.es/node/101

1. Segundo o texto, que é o que caracteriza a cociña galega?

2. a) De que vila se fala?

b) Que dous ríos pasan por alí?

c) Que ría está cerca desta vila?

d) Que «espectáculo» hai os domingos?

3. Que famoso produto do campo procede desta zona?

4. Busca no texto e escribe os nomes de:
a) Tres mariscos.

b) Tres peixes mariños.

c) Tres peixes de río.

5. Sinala o significado correcto de gastronomía:
Dor de estómago; gastrite.
Coñecementos sobre a arte de preparar boa comida.
Ciencia que estuda os astros.
Parte da economía que estuda o gasato excesivo.

6. Procura na Galipedia información sobre os pementos de Padrón e explica a súa historia.
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Unha pantasma

Unha moza soñou unha noite que camiñaba por un estraño sendeiro campesiño. O sendeiro
ascendía por un outeiro boscoso e levaba ata unha fermosa casiña branca, rodeada dun xardín.
A rapaza petaba na porta e abríalle un home moi, moi ancián, cunha longa barba branca. No
momento en que ela empezaba a falarlle, espertou. Despois volveu a ter o mesmo soño en tres
noites sucesivas. E sempre espertaba no intre en que ía a comezar a súa conversa co ancián.
Poucas semanas máis tarde, a moza dirixíase en taxi a unha festa. De súpeto, viu pola xanela,
á dereita da estrada, o camiño do seu soño. Sorprendida, pediulle ao taxista que parase o
automóbil, e botouse a andar polo sendeiro, co corazón latexando a toda velocidade.
Xa non se sentiu sorprendida cando o carreiro subiu enroscándose ata o cume do outeiro e
deixouna ante a fermosa casa. Chamou polo ancián:
—Dígame, véndese esta casa?
—Si —respondeu o home—, pero non lle aconsello que a compre. Unha pantasma, miña filla,
frecuenta esta casa!
—Unha pantasma —repetiu a rapaza—. Recoiro!, e quen é?
—Vostede —dixo o ancián, e cerrou suavemente a porta.

http://www.auladeletras.net/material/comprension_casa.htm

1. Escribe nas casas V (verdadeiro) ou F (falso), segundo corresponda:
Unha rapaza soñou que petaba na porta dunha fermosa casa.
A casa estaba na ladeira dunha montaña.
No seu soño, un taxista levábaa por un sendeiro ata a casa.
Ao chegar á casa, abríalle a porta un ancián.
O soño repetiuse varias veces.

2. En que momento do seu soño espertaba a rapaza?

3. Por que lle pide ao taxista que pare o coche?

4. Desde que a rapaza baixa do taxi, todo é coma no seu soño, excepto… Marca a resposta:

Camiña por un sendeiro. Chega a unha casa no alto do outeiro.
Ascende por un outeiro boscoso. Fala cun ancián de barba branca.

5. Quen era o habitante da casa e que características físicas tiña?

6. Cando por fin consegue falar co ancián, que é o que lle pregunta a moza?

7. Que lle responde o ancián?

8. Conta algún soño que tiveses.
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Os nenos de Infantil elaboran un xardín dos sentidos na clase

Un mural situado no corredor do primeiro andar do CEIP Pedrouzos (Brión) proclama a chegada
da primavera representada cun arco da vella, centos de flores, un montón de animais e sobre
todo con cor, moita cor. Os artífices deste cartel foron os alumnos de Infantil de 5 anos, que
quixeron deste modo dar a benvida á nova estación. Pero esta non foi a única actividade
programada por e para os pequenos, xa que xunto coa súa mestra decidiron converter a súa
aula nun pequeno xardín. Pero esta horta de interior non é unha horta calquera, senón que está
pensada para a observación e estímulo de cada un dos cinco sentidos.
O xardín dos sentidos está formado por moitas clases diferentes de plantas e froitas. Para
espertar o olfacto atopamos, por exemplo, a lavanda e a salvia; para deleitar o gusto, os nenos
plantaron sementes de plantas que dan froito, coma o melón ou a cenoira. As flores en semente
e bulbo recrearán, unha vez florezan, o sentido da vista. O tacto exercítase a través da
manipulación da terra e as sementes plantadas. Os cantos ou os cacarexos das aves son
obxecto de estudo a través do sentido do oído, co fin de captar os hábitos e os movementos
migratorios dos paxaros.

http://www.infobrion.com/cibereducacion/e_relacions.php?tabla=fichas&id=964&img=5

1. Ponlle outro título ao texto.

2. A quen lle dan a benvida os alumnos do CEIP Pedrouzos co mural e o xardín?

3. De que curso son os alumnos que participan nesas actividades?

4. Que elementos compoñen o mural?

5. En que dependencia do colexio constrúen o seu pequeno xardín?

6. Quen lles axuda a facelo?

7. Por que se chama o xardín dos sentidos?

8. Escribe os elementos do xardín relacionados con cada sentido.

9. Imaxina un mural relizado por alumnos de sexto de primaria e descríbeo.
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Lixo espacial: 1 3000 obxectos perigosos

No ano 1958, Estados Unidos lanzou ao espazo o satélite Vanguard I. Máis de medio século
despois, aínda segue orbitando a Terra, e converteuse no máis antigo dos preto de 13000
obxectos artificiais que compoñen o lixo espacial.
A presenza destes restos e residuos de misións espaciais na órbita terrestre converteuse nunha
gran preocupación para as axencias espaciais, debido a que as colisións a velocidades orbitais
poden ser moi perigosas para as naves tripuladas ou para os satélites en funcionamento;
ademais, poden tamén producir aínda máis lixo ao fragmentarse os obxectos existentes.
Desde o ano 1991, rexistráronse cando menos tres colisións na órbita terrestre por culpa do lixo
espacial. A menos que se atope unha solución para facer desaparecer todos estes obxectos, as
colisións irán aumentando.
Historicamente, o primeiro gran problema rexistrado sucedeu en setembro do ano 1991, cando
o transbordador estadounidense Discovery tivo que realizar unha manobra para evitar un
posible encontro con restos dun satélite.

http://www.salteadoresdaarca.com/2008/11/lixoespacial13000obxectosperigosos

1. Que é o lixo espacial?

2. Cantos obxectos compoñen o lixo espacial?

3. Por que son perigosos ou prexudiciais? Escribe dous motivos.

4. Cal é o obxecto mais antigo dos que compoñen o lixo espacial?

6. Que ocorreu en setembro de 1991?

7. Procura información e explica que son os satélites, os transbordadores e as estacións
espaciais.

8. Neste enlace http://www.abc.es/20120215/ciencia/abcisatelitessuizoslimpiaranbasura
201202151541.html podes ler unha noticia sobre lixo espacial. Despois de facelo, resúmea.
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Nadal galego e verde

O Nadal galego, o noso de sempre, tradicional e auténtico, é máis ecolóxico e menos
consumista. Pero estase perdendo coa chegada das novas xeracións. Por iso, conscientes dos
cambios que está a padecer a nosa sociedade, o Consello da Xuventude de Galicia (CXG)
acaba de editar a guía O noso Nadal, galego e verde, con alternativas e ideas para celebrar
estas festas recuperando tradicións propias, respectando o medio e sendo orixinais.
Así, por exemplo, a guía suxire recuperar relatos tradicionais, receitas típicas galegas ou as
panxoliñas de Nadal que os nosos avós e avoas recitaban de nenos. Ademais, proporciona
suxestións para regalar literatura, música ou novas tecnoloxías en galego.
Doutra banda, polo que respecta ao factor verde da publicación, facilítanse consellos para que a
celebración destas festas sexa máis ecolóxica e respectuosa co medio, cos animais e coas
plantas, para que a pegada ecolóxica sexa menor. Estas propostas refírense a varios aspectos:
a coidar a decoración das casas, a evitar o abuso de iluminación para aforrar enerxía, aos
hábitos alimentarios responsables, aos agasallos (alternativos, ecolóxicos e solidarios) e,
finalmente, aos refugallos. Deste xeito, únense as dúas claves da iniciativa: a conciencia
ecolóxica e o carácter do país.

Galicia Hoxe, 20122008

1. Que organismo editou a guía O noso Nadal, galego e verde?

2. Segundo o CXG, que é o que se está perdendo coa chegada das novas xeracións?

3. Que características ten o Nadal tradicional galego, segundo o texto?

4. Que quere dicir que o Nadal galego de sempre é “menos consumista”?

5. Que pretende o CXG coa edición desta guía?

6. Cales son as dúas claves da iniciativa?

7. Clasifica as seguintes suxestións que se fan na guía O noso Nadal, galego e verde.
novas tecnoloxías agasallos alternativos
aforro enerxético relatos tradicionais
antigas receitas panxoliñas
literatura alimentación responsable

Tradicións propias:
Actualidade en galego:
Conciencia ecolóxica:

1. Explica como se celebra o Nadal na túa familia e que é o que máis e o que menos che gusta
del, razoando as túas respostas.
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Os xogos de antes

Xogabamos ás vacas, ás carreiras, a esvarar polas ladeiras das laxes sentados sobre pedras
planas; xogabamos aos niños —coma paxaros en liberdade— imitando o seu canto…
Tamén á billarda —o vai, como lle chaman en Cambados—, un xogo con tantísima historia,
practicamente medieval.
A primavera era a época do risco, unha variante da mariola que se debuxaba na terra riscando
—de aí o seu nome—, ou ben na propia vía pública, pintando cun anaco de tella ou algo
parecido.
A corda, tan socorrida, tan atlética e tan ximnástica, era daquela máis propia das rapazas. Elas
eran auténticas virtuosas e podían sempre con nós.
As bólas, unha paixón. Potencia e precisión dixital, moitas veces con caída da uña do polgar. O
gua tan celebrado.
Xogos magníficos todos, no campo e ao aire libre, a nosa verdadeira liberación.

Herminio Barreiro Rodríguez: “Lembranzas de infancia na escola de Meilide”
Revista Galega do Ensino

1. En que persoa está escrito o texto que vés de ler? Copia unha oración que xustifique a túa
resposta.

2. O narrador é un home ou unha muller? De novo, xustifica a túa resposta.

3. Escribe os nomes dos xogos que, segundo o texto, se corresponden coas seguintes
características:
De orixe moi antiga:
Propio das rapazas:
Variante da mariola:
Xogo de precisión:
4. Cal dos xogos anteriores se chama tamén estornela?

5. Dos xogos que se mencionan no texto, indica cales precisan dun obxecto para xogar e cales
non.

6. E que obxectos son eses?

7. Busca información sobre algún destes xogos e explica en que consiste: a ra, os pelouros, os
vinte, a chave, as tres en raia. Pódeche servir de axuda a páxina:
http://www.xogospopulares.com
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3. Escribe os nomes dos xogos que, segundo o texto, se corresponden coas seguintes
características:
De orixe moi antiga:
Propio das rapazas:
Variante da mariola:
Xogo de precisión:
4. Cal dos xogos anteriores se chama tamén estornela?

5. Dos xogos que se mencionan no texto, indica cales precisan dun obxecto para xogar e cales
non.

6. E que obxectos son eses?

7. Busca información sobre algún destes xogos e explica en que consiste: a ra, os pelouros, os
vinte, a chave, as tres en raia. Pódeche servir de axuda a páxina:
http://www.xogospopulares.com



Os Balcóns de Madrid

Os Balcóns de Madrid son dous tradicionais e coñecidos miradoiros. Ofrecen unha inmellorable
panorámica dun dos tramos máis agrestes dos canóns do Sil.
Polas terras de Parada de Sil vai na fala da xente unha romántica historia. Conta que o curioso
apelativo dos Balcóns de Madrid facía referencia ao principal destino dos barquilleiros que
dende este enclave eran despedidos polos seus familiares e amigos. Foi un oficio moi arraigado
no devandito municipio. Por un camiño chegaban a Rabacallos, aldea situada á beira do río Sil.
Logo de cruzalo a bordo das tradicionais barcas habilitadas para iso, camiñaban cara a Canabal
(Sober) onde collían o tren. A continuación seguían viaxe ata a cidade elixida, onde fabricaban e
vendían os barquillos.
O estudoso local Xosé Antón Vázquez comenta, con todo, que dende sempre eses miradoiros
se coñecían co nome de Balcóns dos Mouros. Todo cambiou cando un veciño de Fondodevila,
impresionado á volta dunha viaxe á capital de España, comentou en público que os dous
miradoiros lle recordaban os balcóns que vira en Madrid. A devandita comparación calou entre
os seus veciños.

Manuel Garrido: A Ribeira Sacra, Edicións Xerais, 2008

1. Seica dende sempre os Balcóns de Madrid se coñecían con outro nome. Cal?

2. Como foi que, finalmente, o nome de Balcóns de Madrid calou entre os veciños e xa lle
quedou?

3. Que son os Balcóns de Madrid? Que río se pode ver desde aí?

4. Segundo a historia que se conta en Parada de Sil, que utilidade tiñan?

5. En que consiste o oficio de barquilleiro?

6. Que dous medios de transporte utilizaban os barquilleiros na súa viaxe?

7. Fíxate na imaxe e describe ao barquilleiro e os seus produtos.

8. Busca información na Galipedia e responde:
a) En que provincias se encontran os concellos de Parada de Sil e Sober?

b) Que vila é a capital da Ribeira Sacra?

c) Onde se sitúa o Canón do Sil?

d) Onde nace o río Sil?

e) En que lugar se xunta co Miño?

f) Entre que provincias fai de fronteira?

g) Por que provincias dicorre?

h) E por que comunidades autónomas?

i) En que destaca o río Sil?
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Que foi da casa encantada de Abanqueiro

Corría o ano 1993 cando Boiro saltaba á palestra informativa por unha noticia que rozaba o
paranormal: misteriosos ruídos nocturnos convertían a vivenda de Pili Alonso na casa
encantada de Abanqueiro. Un mes estivo esta veciña vendo como, cada noite, centos de
persoas se arremuiñaban ás portas do seu fogar para tratar de percibir a presenza de
pantasmas. A pesar do interese, non apareceu espírito ningún.
Aínda hoxe, Pili non se explica como empezou a formarse aquela bóla de neve que alcanzou
incribles dimensións: “Cada vez que ía para a cama escoitaba ruídos que eran como pequenos
estalidos. Eu daquela xa traballaba na fábrica de conservas e comenteilles o tema ás
compañeiras e aos veciños. Eles fixeron o resto”.
Cada noite achegábase máis xente, e mesmo os medios de comunicación. “Era tal a película
que se montaba aquí, que meu pai veu pasar uns días con nós. El foi o que se deu conta de
que os estalidos procedían xusto da parede pola que pasaban os entubados da calefacción e
que se producían cando estes arrefriaban e recuperaban a súa forma orixinal, despois da
dilatación propiciada pola calor”.

La Voz de Galicia, 9112008

1. Localiza Boiro e explica a súa situación.

2. Agora, fai o mesmo con Abanqueiro.

3. Cada noite, os veciños arremuiñábanse arredor da casa de Pili Alonso. Por que?

4. En que ano tivo lugar o suceso?

5. Que quere dicir que o suceso en cuestión “rozaba o paranormal”?

6. E que significa saltar á “palestra informativa”? Marca a opción correcta:
Darse a coñecer ou facerse público.
Ser unha noticia de última hora.
Non respectar as normas dos medios de comunicación.
Ter escaso interese informativo.

7. Como comezou a formarse aquela “bóla de neve”?

8. Quen foi o que descubriu a clave do misterio?

9. Cal era o misterio?

10. En que sección do xornal cres que apareceu esta noticia?

11. Escribe unha noticia sobre un feito sorprendente que coñezas ou inventes.
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A maxia galega é un acubillo para os soños

“Técnica que por medio de trucos, xogos de mans e artificios, provoca o erro dos sentidos,
facendo que se tome por real ou posible algo que non o é”. Así é como define o dicionario da
Real Academia Galega o termo maxia. Pero a min nunca me convenceu esta definición e decidín
lanzarme á procura doutras novas. Non tardei en descubrir que a maxia é a arte de crear ilusións
e debuxar sorrisos. En Galicia, temos un amplo abano de ilusionistas que deleitan o público coa
calidade da súa maxia en cada actuación.
Para defender e impulsar o ilusionismo galego e situalo nun espazo propio dentro do panorama
cultural da nosa comunidade nace a asociación de Magos Profesionais de Galicia (MPG), que
pretende que a maxia sexa considerada coma “unha arte con entidade propia”.
Un dos obxectivos deste organismo —a futura creación dunha Escola Máxica en Galicia— é “un
proxecto a longo prazo, dependente da Xunta e de difícil realización” porque primeiro teñen que
existir unhas posibilidades de traballo, un futuro laboral, para as novas xeracións. Unhas
posibilidades polo momento inexistentes, pois a maxia profesional é aínda “unha actividade moi
recente”. Ademais, esta asociación trata de fomentar o uso da lingua galega dentro do contorno
da prestidixitación, xa que “a maxia galega ten denominación de orixe; é especial por moitos
motivos e un deles é o idioma”.

Nerea Pallares, en http://galiciadixital.com/opinion/opinion.3101.php

1. Cal destas definicións do termo maxia é o que máis se achega á que dá a Real Academia
Galega? Marca a resposta correcta:

Actividade á que se dedican os prestidixitadores.
Un acubillo para os soños.
Arte de crear ilusións e debuxar sorrisos.
Técnica que por medio de trucos fai que se tome por real o que non o é.

2. Con que fin nace a asociación de Magos Profesionais de Galicia?

3. Cal é un dos obxectivos deste organismo? Por que cren que vai ser difícil conseguilo?

4. Que pretende fomentar a asociación de Magos Profesionais?

5. Sabes algún truco de maxia? Explícao. Se non coñeces ningún, podes atopar información en
http://es.geocities.com/lasartesescenicas/magia/trucosdemagia.htm
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A guerra dos mundos
No ano 1938 narrouse pola radio, a modo de noticiario, a adaptación da novela A guerra dos
mundos, de H. G. Wells. Contaba a caída duns meteoritos que resultaron ser naves marcianas,
as cales, cunha especie de raio de calor e gases velenosos, derrotaran ás forzas
norteamericanas.
Ao comezo do programa explicábase que todo era ficción, e no minuto corenta da emisión
repetíase a mensaxe aclaratoria. Pero houbo moita xente que non a oíu, pensou que se trataba
dunha noticia real e estendeuse o pánico por Nova York e New Jersey. A comisaría de policía e
as redaccións de noticias estaban bloqueadas polas chamadas de oíntes aterrorizados e
desesperados que intentaban protexerse dos ficticios ataques con gas dos marcianos.
A histeria colectiva demostrou o poder dos medios de comunicación de masas. Moitos anos
despois, en 1998, con motivo do sesenta aniversario da histórica transmisión, dúas emisoras de
radio —unha en Portugal e outra en México— retransmitiron unha versión contemporánea, cos
mesmos resultados entre os radiooíntes. De feito, o Goberno de México procedeu, ante os
rumores xerados, a unha busca exhaustiva dos restos dun suposto meteorito.

http://es.wikipedia.org/wiki/La_guerra_de_los_mundos_(radio)

1. Que medio de comunicación provocou una histeria colectiva en 1938?

2. Que tipo de emisión foi o causante do malentendido?

3. Que suceso contaban, que era tan terrible?

4. Que foi o que provocou o malentendido?

5. Un suceso ficticio como o que se contaba foi capaz de producir un pánico xeneralizado. Que
demostra isto? Atoparás a resposta no terceiro parágrafo.

6. Que ocorreu sesenta anos despois dese suceso?

7. Escribe outro título para o texto.
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Antón, un máis en Espasante

Con só tres meses, Antón ten xa un tamaño considerable. É o descendente dunha lonxeva
xeración de porcos que, sinalados polo dedo da fortuna, se converten na mascota de toda unha
vila, a de Espasante (ao norte de Ortigueira). O seu final pode non ser moito mellor có doutros
da súa mesma especie —a comisión de festas rífao o 6 de xaneiro—, pero acabe ou non no
forno, cando menos pode presumir de ter vivido durante seis meses a corpo de rei.
Son as once e media da mañá, e Antón aínda non saíu do seu cortello, cedido por un veciño do
lugar. Cando Xosefina, unha das integrantes da comisión de festas de Santo Antonio, acude a
espertalo, o animal non mostra excesivas ganas de dar un paseo por Espasante. Ao final, Antón
anímase e bótase á estrada, sen que lle importen demasiado os coches que pasan nese
momento por alí.
A comisión de festas deixa total liberdade a Antón para que se mova pola vila. Tanto é así que
polas noites se retira á hora que a el lle parece.
Hai décadas, o animal alimentábase do que lle daba a xente polas casas. Agora, é a comisión a
que se encarga da súa alimentación e mantemento.
A expectación que Antón crea entre os forasteiros provoca que sexan moitos os turistas que van
a Espasante só para velo.

La Voz de Galicia, 1282007

1. Quen é Antón? Onde vive?

2. Que lle pasa a Antón o 6 de xaneiro?

3. Por que se di no texto que vive "durante seis meses a corpo de rei"? Marca as respostas
correctas:

Porque pode acabar no forno.
Porque non madruga.
Porque o seu tamaño é considerable.
Porque goza de total liberdade.
Porque non ten hora para volver ao cortello pola noite.

4. No pasado, quen se encargaba de alimentalo? E quen o coida agora?

5. Que efecto ten a expectación que crea Antón? Paréceche positivo ou negativo? Por que?

6. Para resolver estas actividades, podes atopar información na Galipedia e na páxina
http://www.xuliovillarino.com/allreport/reportajes/anton/eca001.htm
a) Onde está Espasante?

b) Nomea dúas construcións que hai na vila dos séculos XVII e XVIII.

c) Como xurdiu a tradición do porco Antón? Por que lle puxeron ese nome ao cochiño?
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A zamfona

A zanfona é un instrumento con orixe incerta, aínda que se pode relacionar co organistrum que
podemos atopar no Pórtico da Gloria da catedral de Compostela. Nos séculos XII e XIII o
organistrum foi desprazado das igrexas e conventos polos órganos, e viu reducido o seu
tamaño. Así naceu a cinfonia, antecesora da zanfona.
A zanfona foi o instrumento máis querido polos xograres ata o século XV, pero a partir de entón
foi perdendo terreo e desprestixiouse moito, pois só os cegos e mendigos a tocaban. Estivo a
piques de desaparecer; con todo, na Galicia do século XVII aínda se daban clases de zanfona.
No século XVIII, en Francia, a zanfona gozou dun rexurdimento ao se converter no instrumento
predilecto da corte. As princesas e damas da corte de Luís XV tocábana con devoción, e isto
fixo que evolucionase moito. Grandes autores clásicos, como Haydn ou Vivaldi, compuxeron
obras para zanfona.
En Galicia, a zanfona foi recuperada polo ourensán Faustino Santalices, quen en 1952 e logo
dun gran traballo de investigación, tocou este instrumento no Pazo de Xelmírez compostelán co
motivo da súa inauguración.
Hoxe en día hai artesáns que as constrúen e moitos músicos que a fan soar. Agárdalle un
brillante futuro.

http://usuarios.lycos.es/aureano/musica/zanfona.htm

1. Que instrumento musical parece ser a orixe da zanfona?

2. En que parte da catedral de Santiago aparece representado ese instrumento?

3. A partir de que século foi perdendo prestixio? Por que?

4. En que país comezou o seu rexurdimento?

5. Que foi o que favoreceu que evolucionase tanto nese país?

6. Que dous compositores clásicos que se citan no texto fixeron obras para zanfona?

7. En Galicia, quen conseguiu recuperar a zanfona do esquecemento?

8. Busca información e responde:
a) Quen eran os xograres?

b) Onde está o Pazo de Xelmírez?

c) Quen o mandou construír? En que século?

9. Fíxate na imaxe e no vídeo (http://www.youtube.com/watch?v=Wi0s9WuYUzo) para describir
a zamfona e como se toca.
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Os maios

Hai varias teorías para explicar a orixe da festa dos maios. Algúns pensan que naceu no
Paleolítico e outros coidan que no Neolítico, cando apareceu a agricultura.
En calquera caso, o que si parece claro é que nun principio os maios naceron como un ritual
para invocar dos deuses a protección dos produtos sementados na terra.
Trátase dun rito agrario, encamiñado a propiciar boas colleitas, un rito para favorecer a
fecundidade da terra por medio da arte (maios), a música e a poesía (coplas). Por iso a festa
celébrase na primavera, un tempo no que a terra empeza a espertar do seu longo sono invernal.
Celébrase a despedida do inverno, o florecer das plantas e a chegada dos primeiros froitos.
Nos tempos modernos, os maios convertéronse en festas urbanas. Na maior parte dos casos é
unha festa organizada polo concello dunha cidade ou vila.
Os maios constan de dúas partes:
– Por un lado, están os maios propiamente ditos, que son monumentos feitos cunha estrutura
de madeira, que se reviste con brión, flores, carrabouxos… procurando empregar sempre
elementos naturais.
– E, por outro lado, están as coplas. As coplas poden ter contido literario referente á primavera,
pero o máis normal é que teñan un contido satírico referido a acontecementos recentes. Esta
crítica céntrase na maioría das veces en asuntos locais, moi próximos á xente da vila na que os
maios se celebran.

http://arelasdeaquelar.blogaliza.org/2009/04/29/1demaioaorixe/

1. Que son o Paleolítico e o Neolítico?

2. Que finalidade tiñan os maios na súa orixe?

3. En que estación do ano se celebran? Por que?

4. Por que se di no texto que hoxe en día os maios se converteron en festas urbanas?

5. De cantas partes constan os maios? Explica en que consiste cada unha delas.

6. Que quere dicir que algunhas coplas teñen un carácter satírico?

7. Sobre que outro tema adoitan escribirse esas composicións?

8. Le nesta dirección http://titamencontas.blogspot.com.es/2008/05/coplasdosmaios.html as
coplas dos maios de 2008 do CEIP Mestres Goldar e despois escribe outras sobre o teu colexio.
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Xigantes e cabezudos

Malia a variedade que presentan estes bonecos, “por xigante —explica o historiador González
Montañés— entendemos unha figura portante, que ten un bastidor de madeira que permite
levala desde dentro. Despois ten unha cobertura téxtil. Polo xeral os vestidos poden mudarse
pero mantéñense as testas, que son de pasta de papel”, resume.
A fabricación destes bonecos non cambiou moito ao longo do tempo “aínda que agora tamén os
hai con cabezas de resina ou de plástico, e existe algunha variante na que o xigante vai sobre
un taboleiro suxeito por dúas varas” Polo xeral, estas figuras van por parellas mixtas que
ademais levan coroas que os identifican coma rei ou nobres.
Canda eles van, polo xeral, os cabezudos, que si viviron unha maior evolución. “Pode haber
cabezudos sen xigantes, pero non á inversa. De feito, polo xeral considéranse fillos dos
xigantes. Son máis sinxelos de construír e vanse adaptando ás modas, a presentar personaxes
coma Groucho Marx, o Gordo e o Fraco ou, nos últimos anos, Astérix e Obélix”.
A outra figura relacionada con estes bonecos é a coca ou tarasca, que moitas veces se levaba
sobre rodas.

http://www.culturagalega.org/noticia.php?id=11480

1. Indica que figuras das que fala o texto responden a estas características:
Estrutura de madeira:
Vai sobre rodas:
Adáptase ás modas:
Fillo do xigante:
Cabeza de resina:
Van en parellas:

2. Cal destas figuras experimentou unha maior evolución ao longo do tempo?

3. E cal deses bonecos son os que adoitan levar coroas que os identifican como reis?

4. Explica o que significan no texto estas palabras:
Malia:
Portante:
Mudarse:
Testas:
Taboleiro:
Varas:
Mixtas:
Evolución:

5. Vai á páxina de Galicia encantada (http://www.galiciaencantada.com), busca a lenda da coca
de Redondela e responde:
a) Que tipo de monstro era a coca?

b) En que río se agochaba?

c) Que viña a buscar a coca cando saía do río?

d) Como lograron os rapaces da vila acabar coa coca?
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O globo de Betanzos

O 29 de maio de 1814 foi a primeira vez que un globo aerostático se lanzou na vila de
Betanzos, en honor do retornado rei Fernando VII. Desde entón, a vila continuou elevando
aeróstatos en ocasións puntuais e especiais: festas, visitas reais... Pero non sería ata 1875
cando, da man de don Claudino Pita Pandelo, comezou a elevarse o monumental globo de
Betanzos anualmente nas festas de mediados de agosto.
As súas medidas (25 metros de altura por 50 de circunferencia) fan del o globo de papel máis
grande do mundo. Si, si, leu vostede ben: está confeccionado en papel, recortado en láminas de
50 centímetros e pegado con engrudo de fariña de centeo. Ademais, sen lugar a dúbidas, é o
que máis persoas reúne no momento de levantar o voo: na betanceira Praza do Campo
reúnense cada ano máis de 50 000 persoas, dispostas a ver como o xigante de papel se eleva
sobre as súas cabezas, e a ler os chistes que adornan os seus 16 cuarteiróns.
Pero para os betanceiros, ver a elevación do globo non é un simple espectáculo de masas: é
máis ca iso, é un sentimento inexplicable, unha mestura de emocións indescritible que fai da
noite do 16 de agosto un dos acontecementos máis sinalados do calendario.

http://www.geocities.com/betanzosvirtual/globo.html

1. Que é un globo aerostático? Marca a resposta correcta:
Unha aeronave que se eleva grazas a un gas que ten no seu interior e se move levada
polo aire.
Unha especie de bolsa elástica que, chea de aire, serve para xogar.
Nas viñetas dos cómics, é un espazo en branco que contén as palabras dos personaxes.
Calquera corpo de forma esférica.

2. En que século se lanzou por primeira vez un globo aerostático na vila de Betanzos?

3. En honor de que rei tivo lugar o acontecemento?

4. O globo de Betanzos é xa unha tradición e lánzase todos os anos. En que data?

5. Cales son as dimensións do globo?

6. De que material está feito?

7. Con que substancia se pegan as láminas que o forman?

8. Que escribe a xente nel para adornalo?

9. Busca a palabra cuarteirón nun dicionario e escribe unha definición adecuada para o texto.

10. Escribe outro título máis imaxinativo para o texto.

11. Infórmate na Galipedia e contesta:
a) Que rei lle concedeu a Betanzos o título de cidade? En que ano o fixo?

b) En que ano se integrou a provincia de Betazos na da Coruña?

c) Ata entón, cantas provincias tiña Galicia e cales eran? Podes atopar información en:
http://gl.wikipedia.org/wiki/Xunta_Suprema_do_Reino_de_Galicia

d) En que sector está baseada a súa economía?

e) As festas de San Roque de Betanzos, ademais do lanzamento do globo, inclúen a Romaría
dos Caneiros. Explica en que consiste.
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