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SOLUCIONES SEMANA 11-15 DE MAYO 

Lengua. Semana 11-15 de mayo. 

 

1 Contesta: 

¿Con qué fabricaban herramientas los primeros pobladores? 

Las fabricaban con huesos y algunas piedras. 

¿Con qué hacían sus ropas?  

Las hacían con piel. 

¿Dónde vivían? 

Vivían en cavernas. 

2 Escribe los antónimos de estos verbos: 

Trabajador:  ocioso, vago                               Dar: recibir 

Abrir:  cerrar                                                      Parar: andar 

Entrar: salir                                                        Encender: apagar 

      3 Cambia las siguientes frases enunciativas afirmativas a lo que te indiquen los carteles: 

La reina era conocida por su pasión por las fiestas. 

La reina no era conocida por su pasión por las fiestas. 

Cuando bajaron la abuela y Xandre ya estaban preparados y esperando en la puerta. 

¿Cuándo bajaron la abuela y Xandre ya estaban preparados y esperando en la puerta? 

Era tan pequeña como una brizna de hierba. 

¡Era tan pequeña como una brizna de hierba! 

4 Si cambias la palabra subrayada por su antónimo la frase cambia. Compruébalo. 

En un segundo todo era enorme.  

En un segundo todo era diminuto. 

Era tan pequeña como una brizna de hierba. 

Era tan grande como una brizna de hierba. 

Lenda obedeció y le dio un pequeño sorbo. 

Lenda desobedeció y le dio un gran sorbo. 

Era muy hermosa, de cabellos negros ondulados que arrastraban por el suelo. 

Enunciativa negativa 

Interrogativa 

Exclamativa 
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Era muy fea, de cabellos negros ondulados que arrastraban por el suelo. 

 

5 Cambia el género y el número de la parte subrayada de estas frases. 

Ej: El hombre de las cavernas cazaba para poder alimentarse. 

      Las mujeres de las cavernas cazaban para poder alimentarse. 

El carnero comía hierba en la montaña. 

Las ovejas comían hierba en la montaña. 

Los cazadores persiguieron a los mamuts por la pradera. 

La mujer persiguió a los mamuts por la pradera. 

Las mujeres de la caverna pintaban en sus cuevas. 

El hombre de las cavernas pintaba en sus cuevas 

El caballo galopaba a toda velocidad. 

Las yeguas galopaban a toda velocidad. 

 

6 Un diálogo es una conversación entre dos o más personas. La pregunta y la respuesta es 

la forma habitual del diálogo. En la lengua escrita, el diálogo se expresa con una raya. 

Busca en el texto de las hadas las frases que corresponde a un diálogo y cópialas. Luego haz 

tú un pequeño diálogo. 

A ser posible mándadmelo vía correo electrónico.  

 

Matemáticas. Semana 11-15 de maio 
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Língua. Semana 11-15 de maio. 
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A Idade Media foi un tempo de Reis, cabaleiros, princesas e príncipes. Serías quen de inventar 

unha historia medieval? Se o precisas busca información desta Idade para documentarte. 

Se podedes mandádemo ao meu correo. Podedes sacar foto e mandala.  

Reto: Atoparás o sentido a estas oracións? Separa as palabras é forma unha oración. 

Oreimandouchamarotrovador. 

O rei mandou chamar o trovador. 

 

Otrovadorcantouconvozagudaperomoiarmoniosa. 

O trovador cantou con voz aguda pero moi armoniosa. 

Aprincesafuxiudoreinonoseucabalo. 

A princesa fuxiu do reino no seu cabalo. 

Colle unha espada e elimina as palabras intrusas. Logo volve escribir a frase. 

A princesa farta edificio das tolerías do seu pai o Rei montou no seu cabalo e escapou a aventura.   

A princesa farta das tolerías do seu pai, o Rei, montou no seu cabalo e escapou a aventura. 

O príncipe embelesado pola árbore fermosura da princesa deuse un batacazo contra a parede. 

O príncipe embelesado pola fermosura da princesa deuse un batacazo contra a parede.  

O rei perdeu a cabeza turista non para de brincar polo castelo adiante en coiros e cunha boneca 

espada na man. 

O rei perdeu a cabeza non para de brincar polo castelo adiante en coiros e cunha espada na 

man. 

Volve escribir esta historia pondo os puntos e as maisculas onde corresponda. 

o rei alfonso farto da vaguedade do seu fillo felipe mandouno ir limpar as cuadras felipe era tan 

vago que se tumbou o lado dun cabalo e púxose a durmir 

O rei Alfonso farto da vaguedade do seu fillo Felipe mandouno limpar as cuadras. Felipe era tan 

vago que se tumbou o lado dun cabalo e púxose a durmir. 

 

 

Ciencias sociais. Semana 11-15 de maio 
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                     Serás quen de formar unha frase co alfabeto xeroglífico da imaxen? 

                                          Se podedes mandade a resposta  por correo.  

IDADE CONTEMPORÁNEA 

Estamos pasando por unha situación complicada pola pandemia do coronavirus  que vai quedar 

grabada na historia do noso planeta. Fala un pouco de como estas levando o confinamento, que 

sabes de esta enfermidade e cales son as medidas que podemos tomar para protexernos do 

contaxio.  Se podedes mandade a resposta  por correo.  

lume 
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Animales increíbles 

 

 

 

 La reina Dalia quería celebrar la fiesta de bienvenida por la noche. Para 

aprovechar el día, Xandre y sus amigos le propusieron a Lenda ir a hacer un picnic y de paso 

enseñarle parte del territorio de las hadas. Fueron a la cocina del palacio donde les prepararon 

una comida exquisita que guardaron en fiambreras hechas de hojas. Sus amigos les dejaron 

mochilas para poder llevar sus cosas.  

- ¡Vamos chicos que se nos va el tiempo! _ dijo corriendo un hada muy vivaz llamada 

Esmeralda. 

Salieron todos corriendo y riendo del palacio.  

- Tendremos que ir a las cuadras a daros alguna montura para que nos podáis seguir_ dijo 

Sami. Un elfo con una sonrisa muy pícara. 

¿Montura? Se dijo Lenda. Ella nunca había montado en nada. Ni siquiera en bicicleta. En las 

cuadras no había caballos como ella espera en su lugar había unos animales increíbles. Eran de 

un azul intenso con unas alas del mismo color pero mucho más claras y brillantes. Realmente la 
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forma era muy similar a la de un caballo pero estos eran más esbeltos y delicados. Uno de ellos 

se le acercó y le dio con la cabeza en el hombro. 

- ¡Vaya, parece Taro ya ha elegido jinete!_ dijo Sami divertido. 

- ¡Increíble! Es la primera vez que hace algo así. _ dijo sorprendida Tami, una pequeña 

hada de rasgos muy dulces. 

Lenda y Xandre subieron a sus respectivos animales y salieron volando. Lenda iba insegura en 

su montura. Pero poco a poco se sintió mejor. Taro hacía todo el trabajo, no tenía que guiarlo, 

solo mantenerse encima sin caer. Lo que vio desde las alturas la dejo sin aliento. Eran unas vistas 

espectaculares. Todo era verde, miles de flores enormes le daban color a la escena. Un enorme 

lago brillaba en la distancia.  

- Vamos al lago. Allí podremos enseñarle a Lenda la cueva de nuestros ancestros y 

después podíamos nadar y que conozca la fauna del lugar. _ dijo Mei, un hada muy 

inteligente y con cara de muñequita. Sus largos rizos castaños ondeaban mientras 

volaba. 

Al llegar al lago bajaron de sus cabalgaduras y se unieron con sus amigos para ir caminando hacía 

la cueva. 

 

Lengua. Semana 18-22 de mayo  

 

1. ¿Qué animales apararecen en el cuento? ¿Cómo son? 

 

 

 

 

2. ¿Tienes animales en casa? Habla un poquito de ellos y los cuidados que necesitan.   

Si no tienes mascotas, ¿qué te gustaría tener?, ¿cuáles crees que serían sus cuidados? 
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3. Copia las frases exclamativas que encuentres en el relato. Luego, escribe tres frases 

interrogativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Busca todos los adjetivos y a que nombre pertenecen del texto. 
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Língua. Semana 18-22 de maio 

 

1. No relato de Lenda hai animais que non existen na realidade. Inventa un animal, 

debúxao e despois descríbeo e di que coidados necesita, que come, como durme… 
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2. Subliña en vermello os artigos determinados e en verde  os indeterminados: 

 

– Que bonitas son as botas do escaparate! 

– Teño uns zapatos preciosos cun tacón moi alto. 

– A nena quéixase de que non ten roupa, e ten o armario cheo. 

       – Os pantalóns vaqueiros son moi cómodos para ir ao campo. 

       – Cris finalmente puxo a saia morada e un sombreiro do pai. 

       – A nai da nena mercoulle un abrigo de la nunha tenda da Rúa Nova. 

       – Aquela rapaza pintou unha horta no caderno coas pinturas da irmá. 

 

3.  Nas oracións anteriores, rodea as contraccións que atopes. 

4. Subliña os posesivos que atopes neste poema. 

 

A miña lembranza máis vella 

é do meu parque riseiro, 

dos meus amigos xogando 

e dun canciño pequeno. 

Lembro tamén un piñeiro 

co seu tronco furado, 

onde un esquío e un peto 

tiñan o seu recanto. 

 

5. Clasifica os nomes desta lista en comúns ou propios:  

Miño, vaixela, Francia, robot, Verín, familia, Xulia, semana, cocina, alumnado, artefacto, 

Lugo. 

 

Nomes comúns                                                                            Nomes propios 

 

 

 

• Esta semana das Letras Galegas a raposa Fedella tráenos unha ficha didáctica do 

homenaxeado Ricardo Carvalho Calero. Esperamos que vos guste! 
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Matemáticas. Semana 18-22 de mayo 

 
 

1. En la granja de Santiago hay 12 vacas, el doble de gallinas que de vacas y el triple de 

cerdos que de vacas. ¿Cuántos animales hay en total? 

 

 

 

 

 

 

 

2. Un granjero tenía 234 pollos, vendió 87 por la mañana y compró 132 por la tarde. 

¿Cuántos pollos tiene ahora en la granja? 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ordena de mayor a menor el peso de estos animales: 

                                                                                                                             

 

Elefante:                                      Zorro:                                Canguro:                             Hipopótamo:  

5UM+8C+7D+9U                       1D+4U                                  4D+ 7U                               1UM+8C+3U 
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Ciencias sociais. Semana 18-22 de maio 

 

 
1. Clasifica cada termo no seu lugar correspondente:  

xabaril - lago - piñeiro - mar - lobo - palmeira - montaña - aguia - río - margarida - océano 

- val - abeto - veiga - oso - páramo  

Relevo Auga Fauna Flora 
 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

2. A fauna forma parte do paixase como podemos ver nesta imaxen: 

 

 
 

 

Debuxa ti unha paixase con un elemento do relevo, un elemento de auga, dous 

elementos da fauna e dous elementos da flora. 

 

3.  

Parques nacionais de España. 
A clase de Antón, 3.º, está preparando unha visita ao parque nacional das Illas Atlánticas. O 

mestre entregoulles unha ficha onde se explica a localización, a extensión, a fauna, a flora, as 

augas e o solo do parque.  

PAISAXE NATURAL 

carballeira 

carballo 

falcón 

piñeiral 
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Un parque nacional é un territorio protexido pola lei que ten unha fauna, unha flora e unha 

paisaxe de gran beleza e importancia ecolóxica que non foron aínda afectados pola acción do 

ser humano. Hainos de varios tipos, dependendo da paisaxe: de montañas e bosques, de 

humidais ou lagoas, de chans volcánicos, de dunas e marismas, etc.  

  Esta é a ficha-modelo que lles entregou o mestre: 

 

 

                Illas Atlánticas 

 

Nome do parque nacional: Illas Atlánticas (Cíes, Ons, Sálvora e Cortegada).  

Tipo de parque: marítimo-terrestre; ecosistemas de costa e fondos mariños. 

Comunidade autónoma onde se encontra: Galicia.  

Extensión: 8 333 hectáreas.  

Fauna: gaivota, corvo mariño, paíño, arao, cormorán, arroaz e falcón peregrino.  

Flora: matogueiras costeiras e bosques de loureiros e de piñeiros. 

 

 

1 Descubre cantos parques nacionais existen en Galicia, onde se encontran e cal é o seu nome.  

2 Unha vez achados os seus nomes e a súa localización, elaborarás unha ficha como a anterior 

de un deles.  

3 Seguidamente, cos datos investigados do parque, debedes elaborar catro fichas cos principais 

animais que forman a fauna deses parques. Achegaredes fotografías de cada un.  

Aquí tedes as fichas modelo: 

 

Mamíferos                                    Peixes 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                               Profe Vero       

 

   Reptiles                                        Aves             

 

 

 

 
4 Finalmente, confeccionaredes tres fichas coas principais plantas dos parques, seguindo o 

formato destas fichas modelo e achegando unha fotografía de cada unha. 

 

 

    Árbores                                     Arbustos 

 

 

 

 

 

 

Plantas non leñosas 
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Valores/Relixión. Semana 18-22 de maio 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BUUjZduPECY 

 

Os animais do noso planeta merecen ser respetados por nós, debemos cuidalos e protexelos. É 

o noso deber como humanos. 

Así mesmo pasa coas nosas mascotas. Son os nosos compañeiros no fogar. O noso deber e 

proporcionarlles o coidado necesario, alimentalos, levalos o veterinario se o precisan pero, 

sobre todo debemos querelos e respetalos.  

 

Neste conto ensinannos que debemos 

COMUNICARNOS para resolver problemas. 

Ademáis tamén nos ensina que debemos 

COLABORAR os uns cos otros para atopar unha 

solución satisfactoria. 

E sobre todo a non usala violencia. 

 

 

Ordea segundo suceda: 

           Os animais pequenos tamén queren pasar pero, os grandes os deixan fora. 

           Finalmente os animais pequenos atopan unha solución para pasar os dous. 

           Un oso e un cervo pelexan porque queren pasar. 

           Os animais pequenos desfan a corda que suxeita a ponte e os grandes caen. 

https://www.youtube.com/watch?v=BUUjZduPECY


English 

Aínda falta alumnado por facer o rexistro na páxina web www.liveworksheets.com. O único que precisan ter é 

un correo electrónico.  

Unha vez feito isto e, utilizando o seguinte código qcnuhvyj3b (todo en minúsculas), o alumnado terá 

acceso a un caderno dixital para estas materias, despois de que eu o/a acepte (non é inmediato). É aí onde irei metendo 

fichas interactivas. 

Deste xeito non precisaremos imprimir máis fichas, excepto aquelas que sexan para un material manipulable 

que deban elaborar os nenos para traballar na casa. 

Unha vez realizadas as fichas, deberán mandar  por correo os resultados (mesma páxina web xa nos da dita 

opción ao rematalas  

LIGAZÓN DRIVE 

Dentro do Drive atoparedes tamén material multimedia sobre o núcleo motivador ou as actividades da semana. 

A ligazón é esta; xa que a semana pasada houbo unha confusión enviouse unha ligazón errónea. Desculpade as 

molestias que vos puido ocasionar. 

https://drive.google.com/drive/folders/1EcanRlPDLfGe-dgihPqYIiPuFw4Ag18A?usp=sharing 

 

KAHOOT!   

Tamén elaborei uns xogos chamados Kahoot! É tipo concurso de preguntas. Déixovos aquí as instrucións para 

xogar. 

 Descargar a aplicación Kahoot! no móvil ou na tablet ou entrar co ordenador na páxina www.kahoot.it 
( é todo gratuíto ) 

 Insertar cando volo pida o PIN que vos proporcionei eu. A min me chegarán ás estadísticas cos 
resultados. 

 Poden facelo as veces que queiran, pero terán unha oportunidade cada 24h. 

 Se tedes opción, poñerme o nome do neno ou da nena. 

 Hai varias maneiras de xogar, ben lense as preguntas no ordenador e se contestan no móvil ou ben xa 
se fai todo no móvil; depende un poco do método de conexión. 
Kahoot     PIN 
What time is it? (half past/o’clock) 06883108  Novo Kahoot 
What’s this? Animals   0174262 
Prepositions of place   04283721 pin novo, acducou o anerior 
Peppa’s family    01035640 pin novo, caducou o anterior 

Para calquera dúbida sobre as materias, as familias pais poderán poñerse en contacto comigo no correo: 

e_santas@edu.xunta.es 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.liveworksheets.com/
https://drive.google.com/drive/folders/1EcanRlPDLfGe-dgihPqYIiPuFw4Ag18A?usp=sharing
mailto:e_santas@edu.xunta.es


     Solutions previous week 

             

          English 

 



Natural Science 

Solución da lectura comprensiva “A pataca, un producto americano” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         Teacher Ele  
 

 

 

Le o seguinte texto 

 

 

 

 

Os cefalópodos son animais que viven no mar. O seu nome significa “pés na cabeza”, e 

refírese a que os pés destes animais en realidade son os seus tentáculos, que parten da cabeza, 

rodeando a boca. 

Son exemplos de cefalópodos as luras, as sepias e os polbos.  

Por certo, o polbo está considerado coma un dos animais 

invertebrados máis intelixentes do mundo mariño. O seu cerebro está 

tan desenrolado coma o dos gatos. Pero sabedes onde se atopa? 

Faino entre os ollos. Teñen moi boa memoria. Aqueles que son 

criados en catividade nos acuarios poden recoñecer aos seus 

coidadores. Ademais son moi bos solucionando problemas. Hai gravacións de 

polbos escapando de tarros con tapa de rosca utilizando os seus tentáculos para desenroscalo.  

O seu corpo brando parécese a unha enorme bolsa, ten oito tentáculos e os seus 

movementos realízaos reptando, nadando ou por propulsión. Un dato moi curioso é que os seus 

oito tentáculos teñen outros oito “mini-cerebros”. Isto lles permite tocar, sentir, saborear, cazar 

e xogar con eles. 

Deféndese dos seus inimigos de dúas formas: cegándoos cos tinta que lles tira ou mudando 

a cor das súa pel para confundirse co lugar onde está e ocultar a súa presenza nunha fracción de 

segundo. Tamén cambia de cor cando está anoxado ou temeroso 

1. Contesta. 

Que significa a palabra cefalópodo? 

 

Os cefalópodos son vertebrados ou invertebrados? Por que? 

 

 Que características teñen de espacial os polbos gracias ao seu cerebro? 

  

 Que poden facer cos seus tentáculos? 

 

Que dous métodos ten para defenderse? 

 

2. Razoa co que sabes e contesta. 

Todos animais mariños son invertebrados? Porque? 

 

 

Todos os animais acuáticos son peixes? Porqué? 

 

 

 

Pés na cabeza 



                         Teacher Ele  
3. Clasifica estes animais invertebrados. 

 

abella    ameixa  medusa eiruga  couza 

 

miñoca  lura  cabaliño do demo  alacrán 

 

Animais invertebrados 

De aire De auga De terra 

   

4. Escribe o nome dos animais anterior a carón da súa imaxe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Read this fact file card about the octopus and choose the correct answer. 

 

What do octopuses have? 

a. They have one heart and red blood. 

b. They have three hearts and blue blood. 

c. They have one heart and blue blood. 

What do octopuses eat? Tick the correct ones 

crabs shrimp 

scallops fruit 

mushrooms honey 

turtles snails 

fish honey 

So, octopuses are… 

a. herbivores c. omnivores 

b. carnivores d. fishvores 

 

6. Now, make a fact file card for an invertebrate that you want. And send it to me. 

 Choose a piece of coloured cardboard paper for your animal. 

 Write the name of the animal on top of the page. 

 Look through your notes from your research and write your favourite facts down. 

 Try write for about 4-5 facts. 



                         Teacher Ele  

Os polbos, coma seres vivos que son, tamén teñen un ciclo vital fermoso, 

mais este ten un dos finais máis tráxicos da natureza. Aproximadamente, unha 

semana despois de poñer os ovos, os polbos femia comezan a comportarse dunha 

maneira especial. Deixan de comer para poder estar permanentemente coidando 

dos ovos, limpándoos, protexéndoos e proporcionándolles osíxeno. Cando os 

ovos comezan a eclosionar, a nai polbo falece. Polo que as crías vense obrigadas 

a vivir en soidade. Dando mostras da súa capacidade de adaptación e da súa 

intelixencia. A nai polbo fai o maior de todos os sacrificios para asegurar a vida 

dos seus pequenos. 

https://www.youtube.com/watch?v=tEXqJoZ-Oww 

Cut and paste in your notebook the octopus life cycle. 

 

 

1

https://www.youtube.com/watch?v=tEXqJoZ-Oww


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Help the farmer 

to count her 

birds and write 

numbers in words 

Match the rabbits with their mums. William’s mum is gone. Look for him and describes it. 



 

 

 

 

 

Use the code and write what the animals are doing. 

Follow the path, collect the green 

balls and write what the farmer 

makes with the milk. 



Ola mozos-as.Espero esteades ben e aproveitedes ese tempo que tedes 

para estar fora de casa.Lembra que camiñar,correr,saltar,patinar ou andar 

en bici son actividades permitidas e moi boas para estar mellor,máis 

activos e cunha mellor saúde. 

Espero gústenche os retos desta semana. 

https://youtu.be/fgxR1PiEiDk 

https://youtu.be/L-8wW40jTzc 

https://youtu.be/7W2N-Xcw17U 

https://youtu.be/iqRFlnE_NSs retos e.f. 

https://youtu.be/A89zKK6nHHg 

https://youtu.be/KUpxmEHvIhM 

https://youtu.be/dhCM0C6GnrY 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

https://youtu.be/fgxR1PiEiDk
https://youtu.be/L-8wW40jTzc
https://youtu.be/iqRFlnE_NSs%20retos%20e.f
https://youtu.be/A89zKK6nHHg
https://youtu.be/KUpxmEHvIhM


                                                                                                                                           Profe Lucía 

 

Plástica 

Qué bonitos son os animais! E que sinxelo é facer manualidades inspirándonos neles! Esta 

semana tes varias opcións. Elixe a que máis che guste. Procura sempre usar cousas que teñas 

pola casa. Lembra: reciclar é fundamental!  

Para faces estes deseños necesitarás:  

 Platos de papel. 

 Papeis de cores /cartolinas. 

 Limpiapias (para o coello). 

 Témperas. Aínda que tamén podes usar rotuladores. 

Cando remates, mándame unha foto a apstone@edu.xunta.gal ou lucia@quinonesdeleon.es  

 

 

mailto:apstone@edu.xunta.gal
mailto:lucia@quinonesdeleon.es


Sabías que...
Sabías que as letras galegas 
se celebran o 17 de maio 
porque tal día coma ese se 
publicou Cantares 
Gallegos de Rosalía de 
Castro no ano 1863

AVENTURAS NO MONTE DAS ARTES

Páxina 1 de 5Galicia, un relato no Mundo | Didácticas | cidadedacultura.gal

Ricardo 
Carvalho 
Calero Resolve os 

retos da raposa 

Este ano as Letras Galegas 
dedicánselle ao escritor Ricardo 
Carvalho Calero, un dos 
intelectuais mais importantes da 
Galicia do século XX. Queres 
coñecelo un pouco mellor? 
Acompáñame nesta aventura 
pola súa vida e obra. 

Ricardo naceu no ano 1910 en Ferrol onde pasou os seus 
primeiros anos de vida. Era o primoxénito de seis irmáns! 

O pequeno Ricardo medra rodeado do fervedoiro que era o 
Ferrol Vello naquel momento, unha das principais sedes da 
Mariña española pero tamén un lugar de pescadores e 
pequenos comerciantes. Alí irá á escola, pero cando comeza 
xa sabía ler e un pouco escribir porque; aprendera na casa coa 
súa nai lendo as noticias do xornal.

No 1919, cando o noso protagonista inda non �xera os nove 
anos, a súa nai falece debido  a unha epidemia de gripe o que 
vai supor un duro golpe na súa vida e que o  converterá nun 
neno tristeiro, serio e moi maduro para a súa idade; tal e como el 
mesmo recoñecerá tempo despois.

Primeiro enigma1
Busca na sopa de letras 
catro cidades nas que 
viviu Ricardo Carvalho 
Calero ao longo da súa vida

SOLUCIÓN:
1. FERROL, LUGO, 
MADRID, SANTIAGO



NH
LH

Ollo!
Daríaste conta de que o 
galego que escribía Ricardo 
non é coma o que aprendes 
na escola, el escribía a nosa 
lingua con NH e LH. 
Chámase galego 
reintegrado.  

Despois falaremos desto…

Segundo enigma2

AVENTURAS NO MONTE DAS ARTES

FERROL 1916

Cinco duros pagábamos de aluguer.
Era um terceiro andar, bem folgado.
Pola parte de atrás dava o Campinho, 
e por diante para a rua de Sam Francisco. 
No segundo vivía a minha  tía aboa:
Tinha unha peza cheia de paxaros disecados
Que só abria os días de festa
para que os nenos disfrutásemos nela.
Ainda vivía minha mãe 
e todos os meus irmaos viviam,
e em frente trabalhava o senhor Pedro o tanoeiro, 
e a grande tenda de afeitos navais mantinha o seu trafego. 
Na casa tinhamos pombas 
e, por suposto, un grande gato mouro;
e o meu pai era novo ainda
e no mar do mundo cada dia descobria eu unha ilha.
Via o mar da minha �estra,
e chegavam cornetas da marinha.
E baixava os degraus duas vezes ao dia para ir á escola,
E duas vezes rubia-os de volta.
As mulheres entom usavam capa e corsé, 
e íamos á aldeia em coche de cavalos, 
e a rua estaba ateigada de pregons de sardinhas
e de ingleses que vendiam Bíblias.
…   
Futuro condicional (1961-1980)
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Ricardo Carvalho Calero

Une cada palabra co seu signi�cado:

Le este poema autobiográ�co no que fala da súa infancia.

Tránsito

Chanzo                    

Cuarto, estancia da casa

O que fai toneis

Amplo    

Instrumento musical 
parecido á trompeta

SOLUCIÓN:
2. FOLGADO: Amplo
PEZA: Cuarto, estancia da 
casa
TANOEIRO:  O que fai toneis
TRAFEGO: Tránsito
CORNETA: Instrumento 
musical parecido á trompeta
DEGRAU: Chanzo

FOLGADO

PEZA

TANOEIRO

TRAFEGO

CORNETA

DEGRAU



Sabías que...
Carvalho Calero defendeu 
a liberdade e a 
democracia loitando do 
bando republicano na 
Guerra Civil en contra do 
Golpe Militar franquista. 

SOLUCIÓN:
3. C: HISTORIA DA LITERATURA 
GALEGA CONTEMPORÁNEA

Ricardo estudará por libre o Bacharelato e ao 
rematalo irá a Santiago de Compostela estudar 
Dereito e Filosofía e Letras. As súas notas eran 
brillantes! 

En Santiago entrará en contacto co galeguismo e 
formará parte do Seminario de Estudos 
Galegos. A partir deste momento sempre 
manifestará paixón por Galiza, a súa terra, a súa 
historia, a súa cultura e a súa lingua.

Cando tiña 25 anos estalou a guerra civil e 
sorprendeuno en Madrid onde estaba realizando as 
probas de profesor.

Tras a guerra, caerá preso en Xaén onde permanecerá 
durante dous anos. Tras a súa posta en liberdade no ano 
1941 regresa a Ferrol, en réxime de liberdade 
condicional. Serán anos de precariedade pois non pode 
exercer a avogacía nin a docencia de maneira o�cial

Pero non todo son perdas: reencóntrase con Maria 
Ignacia, a súa muller e coñecerá á súa �lla Margarita. 

Ricardo cultivou todos os xéneros: poesía, teatro, 
novela, ensaio… e tamén destacou como 
investigador. 

AVENTURAS NO MONTE DAS ARTES

Páxina 3 de 5Galicia, un relato no Mundo | Didácticas | cidadedacultura.gal

Ricardo Carvalho Calero

Sabes cal foi un dos 
seus estudos mais 
importantes? Segue o 
labirinto para descubrilo

Terceiro 
enigma

3

HISTORIA 
DO CINEMA
GALEGO 

HISTORIA 
DO TEATRO
GALEGO 

HISTORIA DA 
LITERATURA GALEGA 
CONTEMPORÁNEA

A B C



AVENTURAS NO MONTE DAS ARTES
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Ricardo Carvalho Calero

Posteriormente a familia trasladase a 
Lugo onde Carvalho exercerá de 
profesor e director do Colexio Fingoi. 
En Lugo participará na vida cultural e 
social da cidade e organizará veladas 
teatrais.

En 1965 preséntarase de novo as 
oposicións de profesor e acadará a súa 
praza elexindo como destino o instituto 
feminino “Rosalía de Castro” de 
Santiago de Compostela.

Pouco despois, converterase no 
primeiro catedrático de galego da 
Universidade de Santiago e tamén 
formará parte da Real Academia Galega.

No ano 1990 falece nesa mesma cidade 
con 80 anos deixando unha enorme lista 
de obras composta por poemarios, 
pezas de teatro, ensaios, novelas…

SOLUCIÓN:
4. SCORPIO

Sabes cal é o título dunha das súas 
novelas mais populares publicada 
no ano 1987? Completa o nome:

Cuarto enigma4

S OP



Brasil

Portugal

Galicia

Cabo Verde

Guiné-Bissau

Guiné-Ecuatorial

Sao Tomé 
e Príncipe

Angola

Mozambique

Timor leste

Macau
Goa

AVENTURAS NO MONTE DAS ARTES
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Ricardo Carvalho Calero

Volvemos agora ao reintegracionismo:

Carvalho Calero defendía a unidade lingüística galego-portuguesa. El consideraba que o galego e o 
portugués son a mesma lingua. A lingua que naceu en Galicia na Idade Media foi lingua do imperio portugués e 
colonizou moitos territorios; hoxe fálase en varios estados que foron colonia portuguesa. Deste xeito o 
galego pertence a unha comunidade de mais de 200 millóns de falantes. Carvalho Calero pensaba que 
o galego debía adoptar a grafía do portugués para seren mais operativo e non acabar diluido no castelán. 

Conseguíchelo!!

Reto �nal

Envía ao seguinte enderezo: 
onlinecidadedacultura@gmail.com

Tes ata a luns 18 de marzo!
Para as mellores creacións hai premio! 
Temos preparado un conxunto de libros para celebrar as Letras Galegas. 

Escribe un poema autobiográ�co 
(que fale da túa vida ou parte dela)

“O galego, como dizia Castelao, 
é um idioma extenso e útil, 
porque com pequenas variantes 
se fala em diversos lugares de 
distintos continentes”

Ficha inspirada no libro “Ricardo Carvalho Calero. A pegada 
do compromiso” de Héctor Cajaraville. Xerais

Mira todos os países e 
territorios con 
presenza da lingua 
portuguesa:

Carvalho Calero



Música 

Queridas alumnas e alumnos, esta semana as actividades de música 

poderedes facelas clicando no seguinte enlace:  

https://es.liveworksheets.com/ 

En canto entredes neste enlace, atoparedes unha carpeta asignada ao 

voso curso. 

 

Un saúdo! 

Noemi. 

https://es.liveworksheets.com/

