
 

Tema 05 
Unha carta moi urxente 

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 

■ Traballaremos cos nosos alum-
nos ao longo desta unidade os 
seguintes contidos 

● Lectura dun texto narrativo e 
análise dos conceptos máis 
importantes da narración. 

● Aprendizaxe do que son os 
adxectivos. 

● Aprendizaxe da diferenza entre 
r e rr e entre b e v. 

● Aprendizaxe do que son os 
xentilicios. 

● Redacción de cartas. 

● Establecemento de conversas 
telefónicas. 

Solucións das actividades 

Antes de ler 

– Resposta persoal. O título dá a 
entender que algún dos prota-
gonistas desta lectura debe 
escribir ou recibir unha carta 
moi urxente e con información 
importante. 

– Nas tres ilustracións aparece 
unha pequena boneca de 
madeira. Na primeira delas 
vémola colocando uns libros 
nun estante; na segunda está 
subidas nunha cadeira para 
poder ver pola mira quen está 
ao outro lado da porta; na 
terceira aparece entregándolle 
unha carta a unha parella de 
nomos. 

1. Resposta persoal.  

Actividades de reforzo 
 1.   Procuraremos que os alumnos 
se comuniquen por correo electró-
nico con nenos e nenas doutros lu-
gares e manteñan a relación con 
eles. 

Podemos establecer contacto con 
outro centro e asignarlle a cada un 
dos nosos alumnos un alumno do 
outro centro. 

Ao final de curso, cando manteña-
mos unha boa relación epistolar, 
podemos organizar un encontro 
persoal. 

Solución: Actividade persoal. 

 2.   Organizaremos os nosos alum-
nos en grupos e pedirémoslles que 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN 

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

Interpretar e expor a información 
que transmiten todas as ilustra-
cións que acompañan un relato. 
Antes de ler. 

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 de relatos e 
dos glosarios que acompañan as 
lecturas. 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 título dun relato e sobre o que 
pode tratar. Antes de ler. 

Comentar e anticipar de forma 
imaxinativa a actitude dun per-
sonaxe dun relato. Lectura, Pre-
gunta 1. 

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

Participar no comentario colectivo 
ao redor dunha acción dun perso-
naxe do relato respetando as opi-
nións alleas. Antes de ler. 
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 averigüen o que é unha carta 
certificada, por que é necesario 
asinar ao recibila e que imaxinen 
situacións nas que podería ser 
necesario facer este tipo de envío. 

Podemos proporcionarlles un 
dicionario como ferramenta de 
investigación ou permitirlles que 
busquen a través da Internet -o que 
consideremos máis conveniente-. 

Solución: Actividade en grupo. 
Cada grupo debe saber que unha 
carta certificada ten un envío polo 
que se paga unha cantidade extra 
de diñeiro para asegurarnos de que 
chega ao seu destino con absoluta 
seguridade. A firma é precisa para 
que a compañía de Correos poida 
xustificar que efectivamente se lle 
entregou ao seu destinatario. 

Actividades de ampliación 

 1.  O día antes da realización 
desta actividade encargarémoslles 
aos nenos que lles pregunten aos 
pais e avós se reciben na 
actualidade tantas cartas como hai 
vinte ou trinta anos. 

Coa información que consigan, 
organizaremos na clase un debate 
no que falaremos sobre os cambios 
na comunicación escrita e como o 
correo postal se viu substituído por 
outro tipo de comunicacións 
modernas moito máis rápidas. 

Os nenos poderán comentar se lles 
gusta escribir e recibir cartas. 

Solución: Actividade en grupo. 

Educamos en valores 

O carteo cun amigo 

■ Algúns alumnos sorprenderanse 
ao saber que moitas persoas 
manteñen unha grande amizade 
por carta. 

Abriremos o diálogo preguntándo-
lles: 

– Que é o que máis che gusta de 
enviarlles e recibir cartas dos 
teus amigos? 

– Que che explican? E ti a eles? 

– Podemos axudar un amigo por 
carta? 

– Como: dando consellos, ani-
mando...? 

NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/680304 

Escoitaremos este vídeo, no que podemos achar a canción do carteiro Pat, 
personaxe dunha coñecida serie de debuxos animados. Fixarémonos no que 
fai e formularemos as seguintes preguntas: 

– Por onde viaxa o carteiro? En que viaxa? Como é o seu coche? Como vai 
vestido? Que leva na cabeza? Leva gravata? Como é? Onde leva as 
cartas? Leva algo máis, ademais das cartas? 

 

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 Ler e comprender 
desta dobre páxina os nenos apren-
derán a analizar os conceptos máis 
importantes dunha narración por me-
dio das seguintes actividades: 

● Resposta a algunhas preguntas 
sobre o contido da lectura. 

● Explicación do que é unha 
“valixa”. 

● Substitución do verbo dunha 
oración por outro sinónimo. 

● Descrición da nosa reacción se 
estiveramos sós na casa e 
tiveramos que abrir a porta. 

● Invención dun diálogo no que 
apareza a expresión “Que 
mágoa!”. 

Por otra anda, no apartado de 
Gramática, os nenos aprenderán o 
que son os adxectivos e resolverán 
para iso as seguintes actividades: 

● Compleción de oracións con 
adxectivos. 

● Identificación dos nomes e dos 
adxectivos presentes nunhas 
oracións. 

● Formación de parellas unindo 
un substantivo co adxectivo que 
mellor lle cadre. 

Solucións das actividades 

Ler e comprender 

1. As respostas son as que in-
dicamos a continuación: 

– Pipa ía na escola. 

– Tarnas é a boneca de Pipa. 

– Tarnas ordenaba os libros do 
cuarto, que estaban desordena-
dos. 

– Antes de abrir a porta Tarnas 
mirou polo buratiño da mira da 
porta, porque quería comprobar 
quen chamaba. 

– O carteiro traía una carta certifi-
cada. 

– Os nomos da fraga. 

2. Unha valixa é a bolsa na que se 
leva a correspondencia. 

3. A oración que obtemos ao 
cambiar o verbo “cavilou” por un 
sinónimo é a seguinte: 

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Lingüística 2 Identificar e expresar o significado dunha palabra sen 
buscala no dicionario. 

4 Practicar a comprensión lectora respndendo unha 
pregunta sobre un personaxe. 

Intrapersoal 

5 Exercitar a opinión persoal e a autonomía individual 
presentando unha situación hipotética da vida cotiá. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

APRENDER A 

APRENDER  
Argumentar e razoar as opi-
nións e explicacións. 

Establecer equivalencias, para-
lelismos ou outros tipos de re-
lación de elementos diversos. 

Argumentar a opinión persoal so-
bre o comportamento dun perso-
naxe da lectura. Act. 4. 

Emparellar dúas listas de nomes 
e adxectivos, buscando as pare-
llas máis axeitadas. Act. 9. 

SENTIDO DA INICIATIVA 

E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR 

Adoptar pautas de conduta e 
coñecementos da redonda que 
favorezan a autonomia. 

Impulsar a autonomía persoal dos 
alumnos formulando unha situa-
ción que deben resolver de ma-
neira independente. Act. 5. 
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 – Debe ser o carteiro, pensou Tar-
nas. 

4. O carteiro quedou mirando a 
Tarnas con curiosidade porque 
non é habitual que abra a porta
unha boneca. 

5. Resposta persoal. Sempre que 
esteamos sós na casa e 
teñamos que abrir a porta 
debemos comprobar de quen 
se trata e abrir só se estamos 
seguros de que non supón un 
perigo. 

6. Actividade persoal. 

Gramática 

7. Completamos as oracións do 
xeito que indicamos a 
continuación: 

– A señora Carme tece las moi 
suaves. 

– Eu podo ler libros novos todas 
as semanas. 

– Os veciños de María teñen un 
xardín moi grande. 

– As súas amigas son felices. 

– O teléfono grande que hai na-
quela mesa é moi ruidoso. 

– Ten uns ollos moi vivos e a súa 
cara é moi expressiva. 

8. Subliñamos os nomes e 
rodeamos os adxectivos: 

– Aquela rapaza leva un vestido
longo e uns zapatos negros. 

– Cóntanos contos moi ledos e 
simpáticos. 

– Os bolos e galletas da nai son 
os máis saborosos. 

– Ten unha caixiña chea de pas-
tillas moi grandes. 

– Dígolle que me gusta como é, e 
ela ponse moi leda. 

9. Emparellamos cada substantivo 
con  adxectivo máis adecuado: 

rúa estreita 

carbón mouro 

león fero 

leite branco 

noite escura 

sol alaranxado 

mar azul 

auga fresca 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/87301 

Nesta páxina web os alumnos poden realizar unha actividade sobre o 
adxectivo.  

Deben subliñar os adxectivos que achen nun poema de Rosalía de Castro. 
Podemos repetir esta actividade con calquera outro texto que nos pareza 
interesante. 

 

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 

■ Continuaremos traballando 
nesta dobre páxina co apartado de 
Gramática iniciado na páxina 
anterior, para o que resolveremos 
as seguintes actividades: 

● Compleción dunhas oracións 
comparativas con nomes de 
animais. 

● Identificación da palabra que 
sobra en grupos de adxectivos. 

● Identificación dos adxectivos 
que se lle poden aplicar ao 
substantivo rapaza. 

● Redacción dun texto cun grupo 
de adxectivos. 

● Escritura de tres adxectivos 
para unha serie de nomes. 

Seguidamente, no apartado Orto-
grafía, os nosos alumnos aprende-
rán a diferenza entre r e rr e entre 
b e v, para o que resolverán as se-
guintes actividades: 

● Compleción dun grupo de pa-
labras con r e con rr e a súa 
clasificación de acordo coa súa 
pronuncia. 

● Compleción de palabras con b e 
con v. 

● Redacción de oracións cunha 
serie de palabras. 

Solucións das actividades 

Gramática 

10. Actividade persoal. Suxerimos, 
a modo de exemplo, completar 
as oracións da forma que in-
dicamos a continuación: 

– A Terra é arredondada coma 
unha vaca. 

– A avoa é leda coma unha 
perdiz. 

– Lois é saltarico coma un can-
guro. 

– Miña irmá é lenta coma unha 
tartaruga. 

– O meu can é fero coma un león. 

– Ana é rápida coma unha lebre. 

11. As palabras que sobran son: 
barco, avoa e fonte. 

12. Os adxectivos que poderiamos 
aplicarlle ao nome rapaza son: 
leda, forte, traballadora, elegan-
te, divertida, delgada. 

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Naturalista 10 Empregar nomes de animais para facer comparacións 
de diversos elementos. 

Lingüística 15, 16 Identificar e completar palabras que leven r sinxela ou 
dobre. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

APRENDER A 

APRENDER 
Aplicar normas gramaticais pa-
ra construir palabras ou ora-
cións. 

Desenvolver estratexias e utili-
zar diversas ferramentas para 
reforzar a adquisición de léxico 
e o coñecemento da lingua. 

Completar frases con compara-
cións nas que aparezan nomes 
de animais. Act. 10. 

Identificar, en tres grupos dife-
rentes de palabras, as que non 
pertencen aos grupos. Act. 11. 

Escoller, dunha lista de adxecti-
vos, os que se poidan aplicar a un 
substantivo concreto. Act. 12 

DIXITAL Interpretar información na In-
ternet para reforzar e ampliar 
coñecementos. 

Consultar unha páxina web na 
que se pode ampliar a infor-
mación sobre o uso e as diferen-
zas entre b e v. Explorador...  
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 13. e 14. Actividades persoais. 

Ortografía 

15. Completamos as palabras do 
modo que indicamos: 

enroscar, enriba, enraizar, enre-
do, enreixar, Henrique, enrolar, 
venres. 

16. Completamos as palabras da 
forma que indicamos: 

burro, dirixible, resta, rosa, xo-
gar, barranco, risada, rúa, ara-
ña, derrubar, caravel, correr. 

Soan forte: 

burro, resta, rosa, barranco, ri-
sada, rúa, derrumbar, correr. 

Soan suave: 

dirixible, xogar, araña, caravel. 

17. Completamos as palabras do 
xeito que indicamos: 

bolboreta, gravata, voitre, abelá, 
automóbil, vasoira, herba, aci-
vro, bambán, varrer, polbo, ver-
niz. 

18. Actividade persoal. Suxerimos: 

– Puxen o vestido novo para saír 
cear. 

– A roupa de nenos ten uns 
botonciños tan pequenos que 
me custa moito abotoalos. 

– A gata da miña avoa ten un pelo 
moi suave. 

– Os bodoques son relevos de 
forma redonda que serven de 
adorno nalgúns bordados. 

– É inevitable que caias cando 
estás aprendendo a patinar. 

– O público celebrou con asubíos 
a representación teatral. 

Actividades de reforzo 

 1.   Prepararemos e ditaremos es-
tas frases: 

– Advertíronnos de que na selva 
podía pasar de todo. 

– Teño que resolver dezanove 
xeroglíficos interactivos. 

– O pavillón polideportivo quedou 
cuberto pola nevada do sábado.

– Taparon os raís do tranvía para 
que pasaran outros vehículos 
pola calzada. 

Solución: Actividade persoal. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/88034 

Encontramos nesta páxina web un exercicio co que os nosos alumnos 
poderán pór en práctica os seus coñecementos sobre a ortografía do b e do 
v. 

Os nenos terán que completar adecuadamente unha serie de palabras coas 
letras b ou v. Ademais, encontrarán as respostas, de forma que a actividade 
é autoavaliable. 

 

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 de Vocabulario 
destas páxinas os nenos apren-
derán o que son os xentilicios. 
Realizarán para isto as seguintes 
actividades: 

● Relación entre xentilicios e as 
súas localidades. 

● Escritura da forma feminina 
duns xentilicios. 

● Compleción de oracións cos 
xentilicios adecuados. 

● Procura no dicionario dun grupo 
de xentilicios. 

No apartado Escribir os nosos 
alumnos aprenderán a escribir unha 
carta. Realizarán para isto estas ac-
tividades: 

● Relación das partes duna carta 
co que significa cada unha 
delas. 

● Redacción dunha carta. 

Solucións das actividades 

Vocabulario 

19. Indicamos a continuación a 
cidade de cada xentilicio: 

cambadés/cambadesa → Cam-
bados 

viveirense → Viveiro 

ribadaviense → Ribadavia 

coruñés / coruñesa → A Coruña 

muxián / muxiá → Muxía 

limiao / limiá → Xinzo de Limia 

20. O feminino dos seguintes 
xentilicios é o que indicamos: 

betanceiro → betanceira 

ortigueirés → ortigueiresa 

estradense → estradense 

muradán → muradá 

21. Completamos as frases do xeito 
que indicamos: 

– Vivo en Atenas e son ateniense. 

– Vivo en París e son parisiense. 

– Vivo en Londres e son 
londiniense. 

– Vivo en Roma e son romano. 

22. As poboaciónsn que correspon-
den a estes xentilicios son: 

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

22 Empregar o dicionario para localizar os xentilicios 
dunha listaxe e a poboación da que derivan. 

Lingüística 

24 Practicar a expresión escrita cunha carta entre un avó 
e personaxes imaxinarios. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

DIXITAL Interpretar información na In-
ternet para reforzar e ampliar 
coñecementos. 

Consultar unha páxina web na 
que se poden consultar os xen-
tilicios galegos. Explorador...  

APRENDER A 

APRENDER 
Desenvolver estratexias e utili-
zar diversas ferramentas para 
reforzar a adquisición de léxico 
e o coñecemento da lingua. 

Adoptar pautas e estatexias na 
elaboración de textos. 

Practicar o uso dos xentilicios 
completando unhas frases con 
nomes de capitais. Act. 21. 

Identificar e relacionar elementos 
e partes dunha carta. Act. 23. 

Traballar a asimilación da estru-
tura, características e funcións  
das cartas escribindo unha entre 
personaxes da lectura. Act. 24. 
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 olívico → Vigo 

mindoniense → Mondoñedo 

mosense → Mos 

alaricano → Allariz 

focega → Foz 

vilardexense → Vilardevós 

tudense → Tui 

guardés → A Guarda 

iriense → Iria Flavia 

fonsagradina → Fonsagrada 

ribadense → Ribadeo 

herculino → A Coruña 

Escribir 

23. Relacionamos o que significa: 

Data e lugar: Onde e cando es-
cribes.  

Saúdo: A quen se dirixe. 

Explicación: O que queres con-
tar. 

Despedida: Final da carta. 

Sinatura: O teu nome. 

24. Actividade persoal. 

Actividades de reforzo 

 1.   Pedirémoslles aos alumnos que 
busquen os xentilicios destes paí-
ses. Para cada caso, deberán pro-
porcionarnos a forma masculina e 
feminina: 

Dinamarca, India, Finlandia, Es-
tados Unidos, Grecia, Polonia, 
Chipre, Suecia, Venezuela, Ma-
rrocos, Canadá. 

Solución: danés/danesa, hindú, fin-
landés/finlandesa, estadounidense, 
grego / grega, polaco/polaca, chi-
priota, sueco/sueca, venezolano/ve-
nezolana, marroquí, canadense. 

 2.   Os nenos completarán as se-
guintes frases con este vocabulario: 
oficina de correos, caixa do correo, 
caixa de correos, paquete postal. 

– Meu pai abriu a nosa ........ para 
ver se había cartas. 

– Recibiu un......... que lle man-
daron desde Vigo. 

– Nesta vila só hai unha........, 
pero hai varias........ 

Solución: Actividade persoal. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/88035 

Podemos pasar na clase esta presentación de diapositivas sobre os xentili-
cios de Galicia.  

Preséntanse as principais poboacións, clasificadas por provincias. Para cada 
unha, dáse o xentilicio en masculino e feminino. 

 

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 Escoitar e falar 
destas páxinas aprenderemos a 
manter unha conversa telefónica. 
Realizaremos para isto estas 
actividades: 

● Simulación dunha conversación 
telefónica seguindo os pasos 
estudados. 

● Simulación dunha conversa por 
teléfono para preparar unha 
festa de aniversario. 

● Emprego de diferentes entoa-
cións para transmitir distintos 
estados de ánimo. 

● Improvisación da mensaxe que 
poden ter no contestador 
automático unha serie de perso-
naxes coñecidos. 

No apartado O trasno das palabras 
os nenos terán que resolver as 
seguintes actividades: 

● Lectura e compleción dos ver-
sos dun poema. 

● Ordenación das palabras das 
que se compón unha serie de 
refráns. 

● Realización dunha proba de 
eficacia lectora. 

Solucións das actividades 

Escoitar e falar 

25. Actividade en parellas. 

26. Actividade en parellas. 

27. Actividade en parellas. 

28. Actividade persoal. 

O trasno das palabras 

1. Actividade persoal. A modo de 
exemplo, suxerimos completar 
os versos do xeito seguinte: 

Voa, xoaniña, voa, 
que teu pai vai en Lisboa. 

Voa, xoaniña, voa, 
que che hei dar pan de boroa. 

Voa, xoaniña, voa, 
que esta noite é Noiteboa. 

2. Os refráns que obtemos ao 
ordenar as palabras son estes: 

– No mes de Nadal a carón do lu-
me vai sentar. (O refrán quere 
dicir que, como vai frío, hai que 
buscar a calor). 

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

26 Preparar por parellas unha conversa na que se organi-
za unha festa de aniversario. 

Interpersoal 

27 Facer a mesma conversa da actividade anterior pero 
con entoacións diferentes. 

Lingüística O trasno..., 
3 

Practicar a eficacia e comprensión lectora cunha 
panxoliña popular. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

APRENDER A 

APRENDER 
Aplicar pautas e indicacións xe-
rais de comunicación a con-
textos concretos. 

Preparar un diálogo para organi-
zar unha festa de aniversario 
cambiando entoacións. Act. 27. 

Imaxinar unha situación comuni-
cativa na que falan diversos per-
sonaxes imaxinarios da cultura 
popular. Act. 28. 

CONCIENCIA E 

EXPRESIÓNS CULTURAIS

Valorar a literatura e outras 
formas culturais manifestadas 
lingüisticamente. 

Ler, coñecer e valorar un poema, 
diversos refráns e unha panxoliña 
popular. O trasno..., Act. 1-3. 
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– Cando Nadal nada, sinal de boa 
anada. (O refrán quere dicir que 
se chove abondo polo Nadal, 
haberá boa colleita). 

– Entre Nadal e xaneiro, é inverno 
verdadeiro. (Refírese ao tempo 
de verdadeiro Nadal). 

– Castañas no Nadal saben ben e 
pártense mal. (Refírese ao sa-
bor das castañas polo Nadal). 

3. Activid. persoal e en parellas. 

Actividades de reforzo 

 1.  Entregarémoslles aos nenos 
unhas follas cos pasos que 
debemos seguir para falar por 
teléfono desorenados e pediré-
moslles que os coloquen na orde 
axeitada: 

– Conta o motivo da chamada. 

– Primeiro tes que dicir quen es. 

– Despídete. 

– Saúda con educación. 

Solución: 

1) Primeiro tes que dicir quen es. 

2) Saúda con educación. 

3) Conta o motivo da chamada. 

4) Despídete. 

 

 2.  Organizaremos os nenos en 
dous grupos e entregarémoslle a 
cada un deles unha destas 
cancións de Nadal. 

Baixo os tellados da noite 
cabalgan os Reis Magos. 
Unha estreliña pequeniña 
vailles os vieiros marcando, 
e o vento marcha diante 
para avisar o ben nado. 
 

Imos todos xuntiños 
Imos a Belén 
que hoxe é noite de ruada, 
noite de pracer. 
Anda axiña, compañeira, 
anda axiña, para o teu ben, 
xa verás aquel Neniño 
xa verás que lindo é. 
Aquel Neniño que lindo é. 

Os membros de cada grupo me-
morizarán a canción que lles tocara 
e poranlle ritmo para poder cantala 
ante o resto da clase. 

Solución: Actividad en grupo. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/15030 

Encontramos neste enlace web un documento en pdf cunha extensa 
recopilación de refráns en galego sobre os meses do ano. 

Podemos utilizala para facer unha selección cos refráns que nos parezan 
máis interesantes para os nosos alumnos e pedirlles que memoricen algún 
deles. 

 

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 desta 
dobre páxina realizaremos activi-
dades de repaso dalgúns dos 
contidos traballados ao longo da 
unidade: 

● Identificación dos adxectivos 
dunhas frases e dos subs-
tantivos aos que acompañan. 

● Compleción duns poemas con r 
ou rr e b ou v. 

● Compleción dunha táboa con 
nomes de cidades e xentilicios. 

● Realización dun ditado. 

No apartado Avalío as miñas 
competencias os nosos alumnos 
realizarán diversas actividades rela-
cionadas coas cartas e aprenderán 
a reciclar papel. 

Solucións das actividades 

Aprendín 

1. Subliñamos os adxectivos e ro-
deamos os substantivos aos 
que acompañan: 

– As roscas e as galletas son sa-
borosas. 

– O xardín da avoa é grande. 

– A redacción de Isa é preciosa. 

– O libro recomendado é moi en-
tretido. 

– Nas montañas altas hai ríos 
xeados. 

2. Actividade persoal. Completa-
mos os poemas da forma que 
indicamos: 

O reto dos ratos: 
“Serás o rei dos ratos 
se es quen de rodear a 
roda do carro 
sen rozala. Terás que 
ir correndo” 

O berro da boneca: 
“Levo toda a vida co 
mesmo biberón e co 
mesmo vestido vermello, 
que non me combina 
coas botas”. 

3. A información coa que debe-
mos completar a táboa é a 
seguinte: 

– Localidade: Chantada / Xentili-
cios: chantadino, chantadina. 

– Localidade: Pontevedra / Xenti-

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Naturalista Avalío..., 2 Familiarizarse coa reciclaxe de papel observando e 
seguindo os pasos necesarios. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

SENTIDO DE INICIATIVA 

E ESPÍRITO 

EMPRENDEDOR  

Intervir en actividades con ini-
ciativa propia e espírito em-
prendedor. 

Practicar o uso correcto de r, rr, b 
ou v. Aprendín, Act. 2. 

Identificar os erros en datos que 
presenta unha carta e asimilar pa-
sos para reciclar papel. Av... 1, 3. 

CONCIENCIA E 

EXPRESIÓNS CULTURAIS

Valorar as formas culturais ma-
nifestadas lingüisticamente. 

Coñecer e identificar os elemen-
tos dunha carta. Avalío..., Act. 1. 

APRENDER A 

APRENDER 
Aplicar coñecementos adquiri-
dos e xerar resultados novos. 

Valorar o ditado como técnica 
facilitadora da aprendizaxe. 

Relacionar cidades e xentilicios e 
aplicar coñecementos sobre car-
tas e reciclaxe. Ap. 3, Av. 1, 3. 

Realizar un ditado e avaliar os 
seus resultados. Ditado. 

MATEMÁTICA E BÁS. EN 

CIENCIAS E TECNOLOXÍA

Resolver problemas co uso da 
linguaxe matemática. 

Calcular o número de cartas que 
reparte un carteiro. Avalío..., 2. 
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licios: pontevedrés, pontevedre-
sa. 

– Localidade: Ourense / Xentili-
cios: ourensán, ourensá. 

– Localidade: Marín / Xentilicios: 
marinense, marinense. 

Avalío as miñas competencias 

1. O carteiro di que a carta non vai 
chegar porque faltan datos na 
parte do destinatario e na do 
remitente. 

Faltan os apelidos do destina-
tario, o número da casa e o 
piso, e o código postal. 

No remitente, faltan os ape-
lidos e o enderezo completo de 
quen envía a carta. 

2. Se o carteiro traballa seis días á 
semana e reparte 32 cartas 
cada día, ao final da semana 
terá repartido 192 cartas. 

3. Actividade persoal. 

Actividades de reforzo 

 1.   Os nenos clasificarán estes ad-
xectivos segundo sexan de unha ou 
de dúas terminacións: 

pobre, grande, azul, amable, 
escuro, forte, curioso, intelixen-
te, antigo, canso, orixinal. 

Solución: Son de unha terminación: 
pobre, grande, azul, amable, forte, 
intelixente e orixinal. 

Son de dúas terminacións: escuro, 
curioso, antigo y canso. 

 2.   Os alumnos completarán as se-
guintes frases con b ou v. A miúdo 
conteñen palabras homófonas: 

– Se ...es conmigo, in...ítote. 

– Esta her...a está moi ...erde. 

Solución: 

– Se ves conmigo, invítote. 

– Esta herba está moi verde. 

 

ANOTACIÓNS 

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

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

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

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

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/88078 

Escoitaremos este vídeo, no que se fala dunha iniciativa interesante: a cam-
paña de reciclaxe de orgánicos do concello de Chantada. Comentaremos 
entre todos cal é a finalidade da campaña e se nos parece interesante. 

Podemos organizar igualmente un pequeno debate sobre a necesidade de 
reciclar e de respectar a natureza. 

 

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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Orientaciones didácticas 

■ No apartado Avalío os meus lo-
gros destas páxinas repasaremos 
cos nenos estes contidos: 

● Tipos de comunicación. 

● Identificación e clasificación de 
substantivos. 

● Escritura do plural de substan-
tivos. 

● Colocación nun texto dos puntos 
e das comas necesarios. 

● Compleción de oracións con 
signos de interrogación e de ex-
clamación. 

● Compleción de palabras con r 
ou rr e con b ou v. 

● Ordenación alfabética de pala-
bras. 

● Localización de acepcións no 
dicionario. 

● Identificación de nomes e de 
adxectivos que concordan. 

● Escritura de artigos e descri-
ción do seu xénero e número. 

● Prefixación e sufixación. 

  
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Intrapersoal Av., 1 Coñecer exemplos de tipos de comunicación. 

Av., 8 Aplicar a orden alfabética nunha lista de palabras. Lingüística 

Av., 9 Copiar acepcións dunha palabra do dicionario. 

Naturalista Pr., 1, 4, 6 Ampliar e valorar os coñecementos sobre o bosque.  

Interpersoal Pr., 2, 5 Solventar situacións en relación coa natureza. 

Lóxico-matemática Practico, 3 Calcular distancias entre elementos naturais. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

APRENDER A 

APRENDER  
Desenvolver estratexias e utili-
zar diversas ferramentas para 
reforzar a adquisición de léxico 
e o coñecemento da lingua. 

Correxir erros ortográficos, sin-
tácticos ou de uso da lingua 
nun contexto comunicativo. 

Analizar procesos de aprendi-
zaxe propios e alleos. 

Coñecer exemplos para cada tipo 
de comunición plantexado. Act. 1. 

Traballar o coñecemento dos su-
fixos e prefixos en palabras, e ex-
plicar o seu significado. Av.Act. 12. 

Correxir un texto en maiúsculas e 
sen puntuación. Av., Act. 4. 

Coñecer e ampliar información so-
bre as árbores. Pr..., Act. 1, 3, 4, 6.

SOCIAIS E CÍVICAS Identificar e valorar diferentes 
tipoloxías de comunicación. 

Pautas de conduta a favor da 
convivencia e o civismo. 

Coñecer exemplos de situacións 
comunicativas. Av., Act. 1. 

Valorar o cuidado e coñecemento 
das árbores. Pr., Act. 1, 2. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

E ESP. EMPRENDEDOR  
Condutas para mellorar a au-
tonomía e a redonda. 

Aplicar coñecementos sobre o 
valor do bosque. Pr., Act. 1, 4. 

MATEMÁTICA E BÁS. EN 

CIENCIAS E TECNOLOXÍA

Aplicar a linguaxe matemàtica 
en situacións da vida cotiá. 

Calcular a distancia entre unha li-
ña de árbores. Practico..., Act. 3. 

CONCIENCIA E 

EXPRESIÓNS CULTURAIS

Coñecer e valorar festas e tra-
dicións populares. 

Identificar e valorar a Festa da 
Árbore. Practico..., Act.5. 
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■ No apartado Practico as miñas 
competencias, os alumnos 
realizarán diversas actividades 
relacionadas coas árbores. 

Solucións das actividades 

Avalío os meus logros 

1. Actividade persoal. A modo de 
exemplo: sinais visuais: sinal de 
tráfico / sinais acústicos: bucina 
/ linguaxe escrita: carta / lingua-
xe oral: discurso / xestos: abra-
zo. 

2. Nomes comúns: irmán, casa, 
can, gato, filla, veciña. / Nomes 
propios: Lusco, Micho, Catuxa. / 
Adxectivos: maior, ledo, nova, 
chusco, peludo, pequena. 

3. Indicamos o plural destes 
nomes: 

cristais, pantalóns, bambáns, 
mandís paraugas, escritores, 
irmáns, túneles, lapis, albaneis, 
barras, hienas. 

(Continúa na páxina 5-18)

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/75149 

Faremos a actividade que se propón no exercicio 3 desta páxina web. 
Trátase de que os nenos atopen os adxectivos que poden ir ben con catro 
palabras que se proporcionan. 

Podemos facer, igualmente, as actividades que se propoñen a continuación. 
Tamén serven para traballar os adxectivos. 

 

Actividades de reforzo 

 1.  Encargarémoslles aos nenos que escriban oracións nas que empreguen os 
nomes das árbores e dos froitos da Actividade 6 do apartado Practico as miñas 
competencias. 

Cando terminen de escribilas, leránllelas en voz alta ao resto dos seus compa-
ñeiros. 

Solución: Actividade individual e posta en común en grupo. 

 2.  Volveremos ler o texto que puntuamos na Actividade 4 do aparatado Avalío 
os meus logros e encargarémoslles aos nenos que localicen os substantivos e 
os adxectivos que aparecen. 

Solución: Substantivos: escola, tesouro, castelos, dragóns, trasnos, covas, 
pallasos, alicornos, día, libro, contos. Adxectivos: marabillosos, encantados, 
tolo. 
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Orientaciones didácticas 

■ No apartado Conferencia destas 
páxinas os nenos aprenderán o que 
é unha conferencia e resolverán 
diferentes actividades relacionadas 
con ela. 

Solucións das actividades 

1. Actividade en grupo. Leremos o 
texto explicativo resaltado, acla-
raremos as posibles dúbidas e 
iniciaremos esta actividade 
cunha conversa.  

 Preguntarémoslles aos nenos 
se lembran ter ido a algunha 
conferencia e de que trataba. 

Deixaremos que os alumnos ex-
pliquen as súas experiencias e 
que expresen as súas opinións. 

2. Actividade persoal. 

– Comentaremos a importancia de 
preparar un guión que indique 
os principais puntos dos que 
queremos falar e a súa orde. 

– Observaremos que a prepara-

  
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Intrapersoal 1, 4, 5, 10, 
11, 12 

Coñecer, aplicar, identificar e traballar os diversos as-
pectos dunha conferencia. 

Naturalista 2 Ampliar coñecementos sobre os vermes de seda. 

Lingüística 6 Identificar e sinalar información no índice dun libro. 

Interpersoal 9 Traballar en grupo na organización dunha conferencia.

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

APRENDER A 

APRENDER 
Aplicar pautas e indicaciones 
xerais de comunicación a con-
textos concretos. 

Argumentar e razoar as opi-
nións e explicacións. 

Analizar procesos de aprendi-
zaxe propios e alleos. 

Analizar textos, documentos e 
imaxes partindo de pautas e 
preguntas. 

Traballar a cuestión das conferen-
cias dende diversos ámbitos, 
tanto teóricos, como a súas fun-
cións e características, ou o seu 
valor para o aprendizaxe de te-
mas concretos; e tamén prácti-
cos, aplicando, individualemente 
e en grupo, os coñecementos ad-
quiridos sobre as conferencias. 
Act. 1-6; 9-12. 

SOCIAIS E CÍVICAS Participar en actividades colec-
tives colaborando e respectan-
do as achegas dos outros. 

Expresar os coñecementos sobre 
as conferencias e preparar unha 
colectivamente. Act. 1, 9. 

DIXITAL Buscar e interpretar informa-
ción na Internet. 

Buscar na Internet ao redor de te-
mas para facer conferencias. 3,7. 

SENTIDO DE INICIATIVA 

E ESP. EMPRENDEDOR 
Adoptar pautas de conduta e 
coñecementos da redonda que 
favorezan a autonomía. 

Aprender e aplicar coñecementos 
sobre diversos aspectos dunha 
conferencia. Act. 4, 6, 9, 10, 12. 

CONCIENCIA E 

EXPRESIÓNS CULTURAIS

Apreciar os libros como ferra-
menta de reflexión e fonte de 
coñemento da redonda. 

Identificar nun grupo de libros o 
que sexa máis útil para unha con-
ferencia. Act. 5. 
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ción de murais con imaxes nos 
pode ser de moita utilidade para 
complementar ou ampliar a in-
formación que queremos dar. 

– Comprobaremos que, neste ca-
so, o mural nos servirá para
ilustrar a explicación do punto 4 
do guión. Veremos que hai re-
presentadas diferentes fases do 
proceso de transformación deste 
animal e que a súa orde está in-
dicado con frechas. 

3. Actividade persoal. Cada neno 
buscará información, fará un 
guión e probará a pronunciar 
unha pequena conferencia 
diante dos seus compañeiros 
seguindo as indicacións que 
demos. 

Lembraremos que para facer 
unha conferencia é moi impor-
tante dar a información dun xei-
to ordenado e que hai que pro-
curar falar sen présas en un ton 
de voz alto e claro. 

(Continúa en la página 5-19)

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/680356 

Encontramos nesta páxina web un vídeo de tres minutos, gravado a cámara 
rápida, no que podemos ver un verme de seda construíndo o seu casulo, 
proceso que adoita durar tres días. 

Pode resultar útil mostrárllelo aos nenos como medio para introducir 
algunhas das actividades desta dobre páxina. 

 

Actividades de reforzo 

 1.  Escribiremos no encerado as seguintes frases e pediremos voluntarios que 
saian para marcar cales son verdadeiras e cales son falsas: 

– Unha conferencia é unha explicación que dá unha persoa sobre un tema diante 
dun grupo de gente. 

– Non é necesario que o conferenciante siga un guión para dar  a conferencia. 

– O conferenciante debe falar rápido, para que a conferencia acabe axiña. 

Solución:  

– Unha conferencia é unha explicación que dá unha persoa sobre un tema diante 
dun grupo de xente. (V) 

– Non é necesario que o conferenciante siga un guión para dar a […]. (F) 

– O conferenciante debe falar rápido, para que a conferencia acabe axiña. (F) 
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(Ven da páxina 5-15) 

4. A puntuación correcta do texto é a seguinte: 

Na escola Lois di que ten un tesouro. Dicía que 
tiña marabillosos castelos encantados, dragóns, 
trasnos, covas, pallasos ou alicornos. Todos pen-
san que está un pouco tolo. Un día trouxo o seu 
tesouro: un libro de contos. 

5. Así completamos as oracións: 

– Queredes un caramelo? 

– Por que chegades tarde? 

– Como me saben esta filloas! 

– Que tarde chegades! 

– Mira que alto voa! 

– Canto tempo tardaches? 

6. Completamos as palabras da forma que segue: 

terráqueo, roupa, carauta, parroquia, arroz, peri-
go, pararraios, radio, ferraxería, miradoiro, carne, 
pereira. 

7. Completamos as palabras do modo que segue: 

automóbil, varrer, avogado, vasoira, bolboreta, 
barriga, vocabulario, voda. 

8. Ordenamos as seguintes paralabras de acordo coa 
súa orde de aparición no dicionario: 

barco, brazo, esterco, estrela, miañar, monicre-
que, monstro, roncha, ronco, vacaloura, verbena, 
zapato. 

9. Actividade persoal. A palabra cabaleiro ten tres 
acepcións principais: 

– Home moi educado e amable. 

– Señor. 

– Personaxe que pertencía á cabalería andante. 

10. Indicamos que nomes e que adxectivos aparecen 
en cada oración e como concordan: 

– flores (nome) / vermellas, preciosas (adxectivo) / 
feminino plural. 

– partido (n) / completo (adx.) / masculino singular. 

– camiño (n) / estreito (adx.) / masculino singular. 

– patíns (n) / novos (adx.) / masculino plural. 

– nena (n) / loura (adx.) / feminino singular. 

11. Escribimos os artigos adecuados e indicamos o 
seu xénero e o seu número: 

a nai: feminino singular / o caimán: masculino 
singular / os leóns: masculino plural / o funil: 
masculino singular / os maiores: masculino plural/ 
a meiga: feminino singular / a cor: feminino 
singular/ as pontes: feminino plural / as flores: 

SOLUCIÓNS (continuación) 

feminino plural / os avós: masculino plural / os 
macarróns: masculino plural / o veciño: masculino 
singular. 

12. Colocamos os prefixos e os sufixos destas pala-
bras e explicamos o significado que adquiren: 

desatar: soltar as ataduras / desnutrir: non estar 
ben alimentado / indiscreto: non ter discreción / 
inutilizar: facer que algo deixe de servir para o que
servía / libriño: libro pequeno / gatazo: gato 
grande. 

Practico as miñas competencias 

1. Las respuestas son las siguientes: 

– Os nenos e as nenas da ilustración están plan-
tando árbores nun bosque./ Resposta persoal. Os 
alumnos poden responder que é unha acción co-
rrecta porque deste xeito repoboarán o bosque. As 
árbores favorecerán a filtración de auga no so-lo e 
achegarán nutrientes co que se restituirá o hábitat 
da funa silvestre. 

– Resposta persoa. Tal e como podemos observar 
ao dondo da ilustración, este bosque sufriu un 
incendio no que se destruíu a vexetación e a 
maioría das árbores que había. 

– Respostas persoal. A mellor maneira de evitar es-
ta situación é tomar medidas para previr os in-
cendios como non encender lumes, non tirar ciga-
rrillos acnedidos nin residuos como latas ou vi-dros, 
non queimar maleza, etc. 

2. Actividad en parejas. 

3. Entre el primer árbol y el último hay una distancia 
de 70 metros (14 x 5 = 70). 

4. Ordenamos los pasos del modo que indicamos: 

1. Recoller landras entre setembro e outubro. 

2. Plantar as landras entre outubro e novembro... 

3. Levar os pés de carballo ao bosque. 

4. Facer un buraco. 

5. Remover a terra do fondo do buraco. 

6. Encher o buraco de terra. 

7. Pisar a terra da superficie para que o carballo 
quede suxeito. 

5. A Festa da Árbore celébrase o día 21 de marzo. 
Esta festa coincide tamén co inicio da primavera. 

6. Relacionamos cada fruto con su árbol: 

a) → 2 d) → 3 

b) → 4 e) → 5 

c) → 6 f) → 1 
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NAVEGAMOS POR TICHING 

TICHING WEBS 
     

http://www.tiching.com/15030 http://www.cirp.es/pub/docs/cfg02.pdf?utm_source=tiching&utm_medium=referral 
  

http://www.tiching.com/75149 
http://centros.edu.xunta.es/cuntiscpi/adxectivo/adxectivo.html?utm_source=tiching
&utm_medium=referral   

http://www.tiching.com/87301 
https://gl.wikibooks.org/wiki/Exercicios_de_morfosintaxe_en_lingua_galega/adxect
ivo?utm_source=tiching&utm_medium=referral   

http://www.tiching.com/88034 
https://gl.wikibooks.org/wiki/Exercicios_de_ortograf%C3%ADa_en_lingua_galega/
b-v?utm_source=tiching&utm_medium=referral   

http://www.tiching.com/88035 
http://www.slideshare.net/Boedense/xentilicios?utm_source=tiching&utm_medium
=referral   

http://www.tiching.com/88078 
https://www.youtube.com/embed/_xvu0Uitqpo?wmode=transparent&utm_source=t
iching&utm_medium=referral   

http://www.tiching.com/680304 
https://www.youtube.com/embed/nRkb7185WxI?wmode=transparent&utm_source
=tiching&utm_medium=referral   

http://www.tiching.com/680356 https://www.youtube.com/watch?v=HPLjYJlYQOI  

 (Vén da páxina 5-17) 

4. Actividade persoal. Cada neno avaliará persoal-
mente cada conferenciante e completará a táboa. 
Logo, entre todos, valoraremos os resultados ob-
tidos. 

5. Actividade en grupo. O libro máis apropiado para 
informarnos sobre o tema da conferencia é Os 
vermes de seda porque é o especializado nestes 
animais, que son o tema da conferencia. 

6. Para buscar información sobre o que comen os 
vermes de seca hai que ir á páxina 7 do libro 
porque esta páxina trata a alimentación. 

7. As respostas son as seguintes: 

– Ten un título? → si 

– Hai debuxos?→ non 

– Hai fotografías? → si 

– Ten un enderezo electrónico? → si 

Para consultar esta páxina hai que escribir o en-
derezo electrónico no buscador. 

Comentaremos que, para preparar unha confe-
rencia, é moi importante buscar información es-
pecializada sobre o tema que escollamos. Vere-
mos que podemos obtela por medio de libros da 
biblioteca e tamén consultando páxinas web na
Internet. 

8. Actividade en parellas. Cada neno lerá os temas 
propostos e escollerá o que lle pareza máis 
atractivo para facer unha conferencia. 

9. Actividade en grupo. Lembraremos o que hai que 
ter en conta á hora de preparar a nosa confe-
rencia. Os nenos farán o seguinte: 

– Pensarán todo o que lles interesa sobre o tema e 
farán unha listaxe. 

– Buscarán a información que lles sirva para ex-
plicar o tema dun xeito claro e sen repeticións. 

– Prepararán un guión para decidir cales son os 
puntos principais do tema que queren explicar e 
que orde deben seguir. 

– Escribirán a conferencia sen copiar, coas súas 
palabras, lembrando que se trata de explicar o 
tema e non de lelo. 

10. Actividade en grupo. Antes de facer a conferencia 
en público, os nenos prepararana así: 

– Decidirán que parte da conferencia lle correspon-
de a cada un dos compoñentes do grupo. 

– Buscarán unha fórmula para facer a presentación 
e unha para despedila e decidirán quen se encar-
gará de facelo. 

– Cada un aprenderá a sua parte de memoria. 
Lembrarán que o guión nos debe servir para lem-
brar a orde. Non deben ler. 

– Poden practicar diversas veces ensaiando 
diante do espello ou ben explicándollo ao resto 
do grupo. Deberán pór maior atención en falar 
alto e claro. 

11. Cada grupo anotará na axenda escolar a data 
correspondente á súa conferencia e preverán a 
súa preparación uns días antes.  

 Lembraremos que se trata de explicar o tena e 
non de lelo e a importancia de falar sen présas e 
con claridade. 

12. Actividade persoal. 
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