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Tema 03 
Noticia 

GUÍA DIDÁCTICA 

• Orientacións Didácticas 

• Solucionario 

• Competencias Clave - Intelixencias Múltiples 

• Atención á Diversidade 

– Actividades de Reforzo 

– Actividades de Ampliación 

• Recursos Didácticos 

– Navegamos por Tiching 

• Libro Dixital 

• Educamos en Valores 
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 Orientacións didácticas

■ Esta unidade propón unha lectu-
ra que contén unha noticia sobre a
enfermidade que teñen as persoas
chamadas celíacas. 

Antes de responder as preguntas
de comprensión das páxinas se-
guintes, os alumnos realizarán es-
tas actividades: 

● Lerán o título. Logo, dirán se
saben o que significa a palabra
glute e se non a coñecen
buscarana no dicionario. 

● Responderán de forma oral as
preguntas formuladas antes da
lectura. 

● Lerán a lectura e marcarán nela
as palabras que non compren-
dan e buscaranas no dicionario
se non comprenden o seu
significado polo contexto. 

● Responderán a pregunta número
1 que está na páxina da dereita. 

Para acabar, cada neno lerá o texto
en silencio.  

Solucións das actividades 

Antes de ler 

– Resposta persoal. Intentaremos
que o alumnado se decate cando
menos de que o glute pode ser
algún elemento alimentario en
vista da foto da noticia, que é unh
anena comendo. A modo de e-
xemplo dicimos como poderían
definir o glute: substancia presen-
te nalgúns cereais como o trigo, a
avea ou o centeo e que pode pro-
vocar doenzas de tipo alérxico en
persoas que non o toleran. 

– Os alimentos que non pode to-
mar unha persoa celíaca son,
por exemplo: trigo e derivados
como o pan, centeo e erivados
como o pan, centeo e derivados
como a cervexa, pasteis e pro-
dutos de repostería en xeral,
pasta, froitos secos tostados ou
fritos, etc..  

1. Resposta persoal en canto á
primeira pregunta. A unha persoa
que ten alerxia pódelle pasar can-
do tome ese alimento que teña
problemas respiratorios, afecci-
óns cutáneas de diversa gravida-
de, etc. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Interpretar e empregar diferen-
tes tipos de códigos e lingua-
xes. 

Interpretar e expor a información 
que transmite a tipoloxía dunha 
noticia. 

APRENDER A 

APRENDER 
Desenvolver estratexias e em-
pregar diversas ferramentas 
para reforzar a adquisición de 
léxico e o coñecemento da lin-
gua. 

Favorecer a adquisición de léxico 
a través da lectura dunha noticia 
e da consulta dos termos que non 
coñeza. Lectura. 

SENTIDO DA INICIATIVA 

E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 

Participar en actividades colec-
tivas e escolares para iniciativa 
propia e mostrando interese e 
iniciativa. 

Imaxinar ou anticipar desenvol-
vementos ou conclusións. 

Participar nunha conversa sobre 
o posible contido da noticia fixán-
dose no termo polo que se 
pregunta (glute). Antes de ler. 

Comentar e anticipar cal é o 
elemento alimenticio que será o 
protagonista da noticia en base 
ás imaxes e resposta á pregunta 
sobre el. Lectura, Pre-gunta 1. 

SOCIAIS E CÍVICAS Participar en actividades colec-
tivas de forma colaborativa, 
respectando as achegas alleas.

Participar no comentario colectivo 
sobra noticia da lectura 
respectando as opinións e os 
coñecementos alleos. Antes de.... 
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 Actividades de reforzo

 1. Para reforzar o recoñecemento
sobre a enfermiade da celiaquía,
podemos facer unha especie de xo-
go co alumnado. 

Buscaremos diferentes imaxes na
Internet de alimentos de todo tipo,
especialmente os que poden pro-
vocar problemas coa celiaquía,pero
tamén outros que dan outras aler-
xias, como leite ou lácteos en xeral,
marisco, etc. 

Imprimiremos todas estas imaxes e
pedirémoslles aos nenos que se di-
vidan en varios grupos. Cada grupo
terá unha alerxia alimentaria: celia-
quí, alerxia á lactosa, etc.  

Deberán elixir entre todos os ali-
mentos das imaxes que poden to-
mar e os que non e facer un menú
completo para unha comida con e-
ses alimentos. 

Logo poremos os resultados en co-
mún e corrixiremos os erros se os
hai. 

Actividades de ampliación 

 1. Para continuar co traballo sobre
a estrutura dunha noticia, podemos
proporlle ao alumnado un xogo que
consiste no seguinte: 

Varios alumnos dirán datos para
responder as preguntas sobre a no-
ticia:  

– Cando? Quen? Onde?, etc.  

E todos eles deberán redactar unha
noticia con esa información. Logo
leremos as noticias e poderemos
ver que son diferentes a pesar de
ter empregado a mesma informa-
ción. 

Educamos en valores 

■ Neste tema traballaremos o res-
pecto cara ás persoas que teñen
algún problema de alerxia alimen-
taria. Para isto, podemos proporlle
ao alumnado as seguintes pregun-
tas:  

– Tes algunha alerxia alimentaria?
Cal? Que che ocorrería se
tomaras un alimento que lle
afecta a esta alerxia? 

– Como te sentirías se te trataran
mal por esta alerxia? 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/735642 - Entraremos na páxina web do xornal El 
Correo Gallego, que ten algunhas noticias en galego. Usaremos esta en 
concreto. Dirémoslle ao alumnado que a lea para logo contestar preguntas 
sobre el, como: De que fala a noticia? Quen é o protagonista da noticia? Onde 
ocorre a noticia? Cal é o desenlace da noticia? etc. 

Tamén podemos pedirlles que redacten unha noticia diferente á lida pero 
respectando os personaxes e a estrutura e inventando outra acción que lle 
ocorra ao belenista.. 

 

LIBRO DIXITAL 

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver individual-
mente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que  alumnado poderá solucionar e o profesor ou 
profesora, posteriormente corrixirá. 
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 Orientacións didácticas

■ A través dos apartados Ler e
comprender e Gramática desta do-
bre páxina poderemos: 

● Comprobar se os nenos com-
prenderon a lectura anterior e
se asimilaron as ideas pro-pos-
tas no texto. 

● Estudar e analizar como é unha
noticia e describir a súa estrutura
e partes. 

● Identificar o significado dunha
expresión sobre a celiaquí entre
varias frases dadas. 

● Analizar unhas imaxes de ce-
reais para informarse na Inter-
net sobre se levan glute ou non. 

● Estudar  formación do feminino
e do plural de substantivos.●  

Solucións das actividades 
Ler e comprender 

1. As respostas son as seguintes: 

– A enfermidade celíaca é a into-
lerancia ao glute (proteína pre-
senta no trigo, na cebada e no
centeo), que presentan certas
persoas e que pode manifes-
tarse a calquera idade a través
de síntomas moi variados. 

– Os celíacos non poden tomra tri-
go, centeo, cebada, ás veces a-
vea e incluso espelta ou amidón
e calquera produto feito cos an-
teriores, como repostería, pan,
cervexa, etc.  

– Para saber se unha persoa é
celíaca, basta con facer unha a-
nálise de sangue específica pa-
ra ter un primeiro diagnóstico de
intolerancia ao glute. 

– Si, é recomendable elimininar o
glute da dieta se se é celíaco,
xa que de feito é a única forma
posible de que unha persoa ce-
líaca non teña os síntomas da
intolerancia. Porén, se non so-
mos celíacos, non é recomen-
dable retiralo da dieta. 

– Non, o glute tamén se pode en-
contrar en produtos como ba-
rras de labios, na pasta de den-
tes ou incluso nalgúns medica-
mentos. 

–   Non, a celiaquía pode aparecer
a calquera idade e en calquera
persoa, polo tanto non é nece-

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Lingüística 1 Responder a diversas preguntas que teñen que ver co 
contido da noticia. 

Espacial 3 Observar, identificar e explicar o significado dunhas 
ilustracións relacionadas coa noticia. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
Desenvolver a habilidade e a 
comprensión lectora. 

Traballar a comprensión da 
noticia respondendo cuestións, 
identificando o significado dunha 
frase da noticia, etc. Ler e 
comprender 

CONCIENCIA E 

EXPRESIÓNS CULTURAIS

Familiarizarse con diferentes 
manifestacións e producións 
artísticas e culturais. 

Observar e interpretar o signi-
fificado do logo correspondente 
aos alimentos sen glute. Act. 7.  

APRENDER A 

APRENDER 
Aplicar un coñecemento que se 
interioriza en actividades 
posteriores para resolvelas de 
forma autónoma. 

Comprender a formación de plural 
e feminino dos substantivos. 
Gramática. 

Interiorizar o coñecemento de 
xénero e número para realizar 
actividades posteriores. 
Gramática. 
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 sario ser pequeno para que a-
pareza a celiaquía. 

2. A expresión “a celiaquía é unha
enfermidade infradiagnosticada”
quere dicir que hai xente que é
celíaca e non o sabe. 

3. Os alimentos que levan glute
dos que aparecen na imaxe
son: o trigo especialmente, pero
a avea tamén lle pode dar pro-
blemas a persoas celíacas. O
arroz e o millo non levan glute. 

4. As respostas son: 

 Título da noticia: “Celiaquía:
vivir sen glute”. 

 Nome do xornal: La opinión.  

 Cidade e data de publicación:
A Coruña, 2 de febreiro de
2015. 

5. Os contidos de cada apartado
son os seguintes: 

– Introdución:  

Neste apartado explícase en que
consiste a enfermidade da celia-
quía, que alimentos conteñen glute,
como se pode saber se temos ce-
liaquía ou non e que soamente con
non tomar eses alimentos xa non
teremos problemas.  

– Falsos mitos: 

Neste apartado explícanse mitos
sobre a celiaquía que, polo tanto,
non son certos, como que é propia
de persoas delgadas, de nenos,
que só lle afectan ao sistema dixes-
tivo, etc. 

– Factores psicolóxicos: 

Neste apartado explícase como se
debe axudar unha persoa celíaca. 

6. A FACE é a Federación de Aso-
ciacións de Celíacos de Es-
paña. O resto son actividades
persoais. 

7. O símbolo significa “sen glute”. 

Gramática 

Neste apartado o alumnado apren-
derá a recoñecer o xénero e o nú-
mero dos substantivos, así como  a
formación do feminino e do plural
con actividades que se farán na se-
guinte dobre páxina. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/734488 - Usaremos este enlace para que o 
alumnado aprenda algúns femininos máis complicados, os irregulares.  

Primeiro deixaremos que cada alumno copie as palabras e que escriba un 
feminino, mesmo se é inventado se non o sabe.  

Podemos pasar varias páxinas durante un tempo determinado e pedirlle ao 
alumnado que resolta tantas palabras como sexa capaz.  

Ademais o propio recurso dá as respostas cando se acaba de facer o exercicio.

 

LIBRO DIXITAL 

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver individual-
mente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou 
profesora, posteriormente corrixirá. 
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 Orientacións didácticas

■ Nesta dobre páxina continua-
remos co apartado de Gramática: 

● Formación do plural dunh serie
de palabras. 

● Clasificación de nomes de ár-
bores segundo o seu xénero. 

● Formación do feminino dunha
serie de palabras. 

● Escritura do artigo correspon-
dente a cada palabra segundo o
seu xénero e número. 

No apartado Ortografía centrárémo-
nos nos ditongos: 

● Clasificarán palabras segundo o
tipo de ditongo que levan. 

● Subliñarán os ditongos de varias
palabras. 

● Encherán uns cadros coa pala-
bra con ditongo que correspon-
da. 

Solucións das actividades 

Gramática 

8. Os plurais das palabras son os
seguintes: 

– bailarín-bailaríns 

– avoa-avoas 

– lúa-lúas 

– ril-riles 

– coche-coches 

– compás-compases 

– gol-goles 

– camión-camións 

– casa-casas 

– noz-noces 

– amor-amores 

– azul-azuis 

– beira-beiras 

– avestruz-avestruces 

– irmá-irmás 

– túnel-túnees 

9. As árbores que teñen xénero fe-
minino son:  

Figueira, amendoeira, laranxeira,
maceira, cerdeira, pereira. 

As árbores con nome masculino
son: carballo, tileiro, ciprés, teixo, a-
civro, freixo. 

Ademais, farémoslle ver ao alumna-
do que moitas árbores froiteiras te-
ñen xénero feminino, o que está re-

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Interpersoal 8 Aplicar o coñecemento previo sobre xénero e número 
e resolver a actividade de forma correcta e 
independente. 

Intrapersoal 9 Identificar nomes de árbores froiteriras e descubrir que 
a maioría teñen xénero feminino. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

LINGÜÍSTICA Empregar correctamente as 
normas ortográficas. 

Aprender e aplicar con corrección 
os ditingos en diferentes palabras. 
Act. 13. 

APRENDER A 

APRENDER 
Argumentar e razoar as opi-
nións e explicacións. 

Identificar os ditongos de varias 
palabras e saber explicalo de 
forma argumentada. Act. 14.  

Completar unhas palabras con 
termos que levan ditongos 
usando as pistas que se dan nos 
recadros coloreados. At. 15.  

DIXITAL Buscar e interpretar 
información na Internet. 

Buscar nun dicionario online os 
termos lingüísticos que non estea 
seguro de como se escriben. 
Ortografía. 
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lacionado directamente con que as
femias son as que teñen as crías na
maioría das especies de seres
vivos. 

10. Os femininos son os seguintes: 

– heroe-heroína 

– presidente-presidenta 

– bailaríns-bailarinas 

– neno-nena 

– príncipe-princesa 

– profesor-profesora 

– ancián-anciá 

– amigo-amiga 

– barón-baronesa 

– abade-abadesa 

– gato-gata 

– alemán-alemá 

– actor-actriz 

– boi-vaca 

– xefe-xefa 

– león-leoa 

11. Os nomes cos seus artigos e
clasificación son: 

Os pinceis, M, P/ o bosque, M, S/
as cadelas, F.P/ o poeta, M, S/ a
man, F, S/ a balea, F, S/ a idea, F,
S/ os pés, M, P/ o sangue, M, S. 

12. As oracións completas cos
nomes en plural son: 

O esquío recolle noces... / As luces
de cores.../ Sinala con dúas cru-
ces.../ Óense voces... 

Ortografía 

13. As solucións son: 

– Vogal pechada + aberta: dema-
siado, equilibrio, remedio,  

– Vogal aberta + pechada: máis,
maceira, asomouse, perdeu, ca-
eu, baleiro, pensou, sucedeu,
transformou, regresou  

14. Marcamos os ditongos en ne-
gra:  

 frauta, dinosauro, gaita, can-
ción,eira, ademais, peixe, pro-
fesión, estatua, coitelo, toupa,
ciencia. 

15.As palabras dos cadros de a-
rriba a abaixo e de esquerdas a
dereita son:  

 Astronauta, aceiteira, toupa,
eiruga, frauta, cadeira. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/735645 - Abriremos este recurso no que atopamos 
unha explicación de como se acentúan ditongos e hiatos e varios exercicios. 

Pedirémoslle ao alumnado, en primeiro lugar, que lea a teoría e se teñen 
algunha dúbida, que nola pregunten. 

Logo farán as actividades que se indican no recurso e poremos en común os 
resultados de todos os nenos e nenas. 

 

LIBRO DIXITAL 

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver individual-
mente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou 
profesora, posteriormente corrixirá. 
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 Orientacións didácticas

■ No apartado Vocabulario estu-
daremos o emprego de sufixos para 
formar novas palabras:  

● Aprenderán o concepto de sufi-
xo e como se usa. 

● Formarán novas palabras usan-
do sufixos. 

● Dividirán palabras en raíz e su-
fixos e identificarán a palabra 
primitiva. 

● Completarán familias de pala-
bras primitivas e derivadas. 

■ A continuación, no apartado Es-
coitar e falar aprenderemos a trans-
mitir informacións típicas dos me-
dios de comunicción: 

● Escoitarán un audio sobre a 
inauguración dunha biblioteca. 

● Compararán a información es-
coitada coa biblioteca o centro. 

● Creación colectiva dun program 
a informativo. 

● Creación dun programa de radio 
a partir dunha información dada. 

Solucións das actividades 

Vocabulario  

16. Resposta persoal. A modo de 
exemplo:  

– panadeira, contador, carnizaría, 
pianista, calidade... 

17. As palabras primitivas separadas 
do seu sufixo son: 

– mensaxe-eiro 

– trapecio-ista 

– solidario-dade 

– cociña-eira 

– traducir-tor 

– dente- ista 

– agudo-eza 

– secar-dor 

– real-eza 

– conto-ista 

– avión-dor 

– belo-eza 

18. As liñas completas son as se-
guintes:  

– pan-panadeiro-panadaría 

– zapato-zapateiro-zapataría 

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Lingüística 16 Crear substantivos que conteñan unha serie de 
sufixos dados previamente. 

Interpersoal 17 Identificar as palabras primitivas dunha serie de 
substantivos derivados dados. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

LINGÜÍSTICA Identificar os diferentes tipos 
de palabras. 

Uso da entoación, dicción e vo-
calización adecuadas en con-
textos orais da aula. 

Aprendizaxe da división de pala-
bras en raíz e morfemas, especi-
ficamente identificando os sufixos. 
Act. 18  

Exposición oral comparando a 
biblioteca oída coa do centro 
coidando a entoación e a dicción, 
etc. Act. 21 

SOCIAIS E CIVICAS Comprensión do significado de 
palabras polo contexto. 

Valoración do emprego correc-
to da linguaxe para lograr unha 
comunicación efectiva. 

Identificación do significado de 
varios titulares deducindo o 
significado de palabras que non 
coñeza polo contexto. Act. 23.  

Valora o emprego correcto da 
lingua para realizar unha noticia 
que se dará pola radio. Act. 24.  
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 – chocolate-chocolateiro-
chocolataría 

– reloxo-reloxeiro-reloxaría. 

19. Actividade persoal. A modo de 
exemplo: 

Un farmacéutico vende medicinas 
nunha tenda especializada que é a 
farmacia. 

Fun á farmacia e falei co farma-
céutico para comprar un antigripal. 

Escoitar e falar 

20. Actividade persoal.  

21. Actividade persoal.   

22. Actividade persoal en parellas. 

23. Actividade persoal en grupo.  

24. Actividade persoal.  

 

ANOTACIÓNS 

.....................................................
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.....................................................
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.....................................................
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.....................................................
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.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/687656 - Entraremos neste recurso onde temos 
unha pantalla que podemos pasar co símbolo de Play. Iremos ata a o número 
4 de 6, onde temos unha listaxe de sufixos que se empregan para facer 
palabras derivadas con significados de maior ou menor tamaño. 

Pedirémoslle ao alumnado que copie os sufixos e que faga todas as 
palabras posibles con eles nun tempo limitado, por exemplo 15 minutos. 

Logo poremos as palabras en común e corrixiremos os erros. 

 

LIBRO DIXITAL 

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver individual-
mente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou 
profesora, posteriormente, corrixirá. 
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 Orientacións didácticas

■ No apartado Escribir- Escribir 
noticias traballaremos os seguintes 
contidos: 

● Aprendizaxe da estrutura e ca-
racterísticas dunha noticia. 

● Aprendizaxe da técnica de facer 
certas preguntas para compro-
bar que un texto é unha noticia. 

● Comprensión oral de noticias da 
tele ou da radio para aplicar as 
preguntas que serven para i-
dentificar as noticias. 

● Creación dunha noticia a partir 
dun conto que buscarán na In-
ternet. 

■ No apartado O trasno das pala-
bras traballaremos os seguintes 
contidos: 

● As partes dun ordenador. 

● Identificación do posible tema 
de noticias segundo un titular 
dado. 

● Práctica da eficacia lectora con 
palabras cortadas a certa altura. 

● Valoración da literatura como 
unha ferramenta de lecer e a-
prendizaxe. 

Solucións das actividades 

Escribir 

25. Actividade persoal. 

26. Actividade persoal. 

27. Resposta persoal. 

Ademais destas actividades, usa-
rán o recurso dixital que se indica 
no explorador@dixital, no que en-
contrarán unha versión dun conto 
de Carapuchiña vermella a partir do 
que terán que redactar unha no-
ticia.  

Solución: actividade persoal. 

O trasno das palabras 

1. As partes do ordenador son: 

a- pantalla  

b-disco duro 

c-altofalantes 

d-impresora 

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Interpersoal 25 Iniciativa para realizar con independencia a procura de 
diferentes titulares de noticias en xornais. 

Lingüística  26 Escoita activa dunha noticia dun telexornal e dedución 
de se responden ou non correctamente a serie de 
preguntas que podemos facer respecto a unha noticia:  
Quen? Que? Cando? Etc. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

LINGÜÍSTICA  Coñecer as características bá-
sicas da lingua e aplicar o 
coñecemento na resolucion de 
actividades. 

Desenvolver progresivamente 
a velocidade e a eficacia 
lectora. 

Comprensión do contido duns 
titulares moi breves e dedución de 
que poden tratar as noticias. O 
trasno das palabras. Act. 2. 

Ler de forma correcta unha serie 
de palabras que están cortadas a 
certa altura. O trasno das 
palabras. Act. 3 . 

CONCIENCIA E 

EXPRESIÓNS CULTURAIS 

Valorar as obras literarias e ou-
tras formas de manifestación 
cultural. 

Valorar a literatura como fonte de 
coñecemento e recurso de lecer 
persoal. Lectura recomendada. 
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 e-teclado 

f-rato 

2. Resposta persoal. A modo de 
exemplo: 

O mar esgótase.  

Este titular pode falar dalgún tipo de 
pesca que non é recomendable 
porque non é sostible. 

Catástrofe no mar. 

Este titular pode falar dalgún tipo de 
vertido ou contaminación no mar. 

O éxito da operación. 

Este titular pode falar dalgún tipo de 
operacion médica novidosa que se 
realizou con éxito. 

As vítimas da contaminación. 

Este titular pode falar de persoas 
afectadas por algún tipo de 
contaminación na terra ou no mar. 

3. As palabras que aparecen cor-
tadas son as seguintes:  

– televisión 

– radio 

– entrevista 

– noticias 

– antena 

– periódicos 

– satélite 

Lectura recomendada 

Nesta parte do apartado O trasno 
das palabras traballaremos co a-
lumnado a valoración da lectura 
como unha forma de aprendizaxe, 
pero sobre todo de lecer.  

Intentaremos que vaian buscar o 
libro á biblioteca de aula ou do 
centro e que o lean para poder fa-
cer posteriormente actividades de 
comprensión lectora e reforzar o 
interese pola lectura. 

 

ANOTACIÓNS 

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/726534 - Entraemos neste recurso onde lerán 
unha versión do conto da Carapuchiña vermella.  

Despois de identificar personaxes, lugares onde ocorre, etc., cada alumno e 
alumna redactará unha noticia con esta información.  

Deste xeito decataranse das diferenzas tipográficas dunha noticia e dun 
conto. 

 

LIBRO DIXITAL 

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver individual-
mente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou 
profesora, posteriormente corrixirá. 
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 Orientacións didácticas

■ No apartado Aprendín, repasa-
remos todos os contidos estudados
no tema. Para isto empregaremos
as seguintes actividades: 

● Escritura dos artigos determina-
dos correspondentes a uns subs-
tantivos segundo o seu xénero e
número. 

● Modificación do xénero dunha
serie de substantivos. 

● Modificación do número dunha
serie de substantivos. 

● Identificación de palabras que le-
van sufixo nunhas oracións. 

● Identificación de palabras con di-
tongos nunhas oracións. 

● Preparación e realización dun
ditado. 

■ No apartado Avalío as miñas
competencias traballarán os se-
guintes contidos: 

● Comprensión dun texto inor-
mativo e resposta de preguntas
sobre o seu contido. 

● Reflexión sobre as afectacións
que teñen as persoas con aler-
xias alimentarias na súa vida dia-
ria. 

Solucións das actividades 

Aprendín 

1. Os substantivos cos seus artigos
correspondentes son os seguin-
tes: 

– o cadelo 

– o tímpano 

–  os melóns 

– as ocas 

– o tomiño 

– as ostras 

– o teléfono 

– as nenas 

– a gravata 

– as grosellas 

– o correo 

– a terra 

– os arroces 

– o aviador 

– a auga 

– a cebola  

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Intrapersoal 1. Aprend. Aplicar o coñecemento adquirido para pórlle aos 
substantivos o artigo determinado correcto.  

Lingüística Ditado. Apr Ser capaz de preparar previamente un ditado que logo 
terá que escribir correctamente. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

APRENDER A 

APRENDER  
Aplicar o coñecemento xa ad-
quirido na resolución de acti-
vidades. 

Ser capaz de modificar unha serie 
de palabras desde un punto de 
vista do xénero. Act. 2 de 
Aprendín. 

DIXITAL Buscar información de forma 
eficiente na Internet. 

Ser capaz de buscar nun 
dicionario online as palabras que 
precise para comprobar como é a 
entrada e saber se é unha 
palabra primitiva ou derivada. Act. 
4 de Aprendín. 

SOCIAIS E CÍVICAS Participar en actividades 
colectivas respectando as 
opinións alleas. 

Participar nunha conversa sobre 
as alerxias alimentarias respec-
tando as quendas de palabra. Act. 
1 de Avalío as miñas competenc.
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 2. As palabras cambiadas de xé-
nero son as seguintes: 

 Actrices / xueza / camareiros /
avoa / egua / boi / nai / pes-
cadora / cadelas / amiga. 

3. As palabras cambiadas de nú-
mero son as seguintes: 

 Cadeira / luces / antefaz /
sandalias / noz / ordenadores /
peixes / bolígrafo / cortina /
animal. 

4. Os substantivos formados cun
sufixo son os seguintes. Ade-
mais marcamos a palabra pri-
mitiva: 

 Sexa - ser / Estudare i- estudar
/ Cousas - cousa / Lixeireza -
lixeiro / Carteira - carta / Esque-
ceu- esquecer / Pensionistas -
pensión / Teñoter / Modista -
moda / Dixodicir / Quería-
querer / Sutileza - sutil / Deixou
- deixar / Tristura- triste / Mer-
quei- mercar / Hamburguesas-
hamburguesa / Carnizaría- car-
ne  

5. As palabras con ditongos das o-
racións do exercicio anterior son
as seguintes: 

Vogal aberta + vogal pechada: 

Estudarei, fai, cousas, lixeireza, car-
eira, esqueceu, deixou, merquei. 

Vogal pechada + vogal aberta: 

Maior, veterinario, pensionistas, saia. 

Ditado 

O alumnado lerá previamente o di-
tado para realizalo logo. 

 

Avalío as miñas competencias 

1. As respostas da actividade son: 

Pódese ser alérxico a alimentos
como os ovos, os froitos secos, o
marisco... / Se se ten alerxia aos
froitos secos non se poden comer
manises, pipas, etc. / Se alguén é
alérxico ao ovo non podería comer
tortilla, ovos fritos, fritos feitos con
rebozados, etc. 

2. Respostas persoais. 

3. Resposta persoal.  

4. Resposta persoal. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/685981 - Pedirémoslle ao alumnado que entre neste 
recurso e que lea as diapositivas-pantallas con atencion. Leremos as regras de 
formación do feminino e cada neno anotará no seu caderno as palabras que se 
dan como exemplo.  

A continuación elixirán unhas cantas e prepararán unha especie de exame 
para o seu compañeiro ou compañeiras e viceversa. 

Cando acaben, corrixirán o exame do outro e analizaremos os erros máis 
comúns para asentar o coñecemento. 

 

LIBRO DIXITAL 

■ Actividades autocorrectivas que o alumnado poderá resolver individual-
mente e comprobar se as solucións son correctas. 

■ Actividades abertas que o alumnado poderá solucionar e o profesor ou 
profesora, posteriormente corrixirá. 
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NAVEGAMOS POR TICHING 

TICHING WEBS 
 

http://www.tiching.com/735642 
http://www.elcorreogallego.es/santiago/ecg/belenista-conxo-busca-unha-familia-
coneceu-2014-quere-inaugure-belen-ano/idEdicion-2015-10-08/idNoticia-956897/   

http://www.tiching.com/734488 
http://www.xente.mundo-
r.com/tintarras/exercicios/nome/xenero/feminino1.htm?utm_source=tiching&utm_
medium=referral   

http://www.tiching.com/735645 
http://ocaseto.blogspot.com.es/2011/11/lingua-galega-acentuacion-de-
diptongos.html   

http://www.tiching.com/687656 
http://www.slideshare.net/Potatoe_Woman/lingua-
galega?utm_source=tiching&utm_medium=referral   

http://www.tiching.com/726534 
http://www.xente.mundo-
r.com/norberto/recursos/letrasgalegas/teatro/outracarapuchinha.pdf?utm_source=t
iching&utm_medium=referral 

http://www.tiching.com/685981 
http://www.slideshare.net/AntonioSalvadores/formacin-do-feminino-
41573268?utm_source=tiching&utm_medium=referral 
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