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Tema 15 
Unha viaxe temporal 

 

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 

■ Neste tema o alumnado traba-
llará os seguintes contidos: 

– Lectura dun cómic. 

– Comprensión lectora do texto 
coa resposta dunhas preguntas. 

– Aprendizaxe das clases de ora-
cións. 

– Aprendizaxe de como se conxu-
gan verbos rematados enservar 
e dos verbos saber e deber.  

– Aprendizaxe do concepto de poli-
semia. 

– Aprendizaxe das normas socio-
comunicativas na linguaxe oral. 

– Arpendizaxe de como se fai unha 
banda deseñada. 

– Realización dun ditado. 

– Elaboración dunha gráfica.  

Solucións das actividades 

Antes de ler 

- Resposta persoal. A modo 
de exemplo:  

Parece que os protagonistas 
sexan os que saen gravados 
na primeira viñeta. 

- A historia sucede na praza 
do Obradoiro. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA Describir as ilustracións dun texto 
para deducir de que pode tratar. 

Expresarse con corrección para describir as viñe-
tas dun cómic e expresar o que está a suceder. 
Antes de ler. 

APRENDER A APRENDER Desenvolver estratexias e empre-
gar ferramentas para reforzar a 
adquisición de léxico. 

Favorecer a adquisición de léxico e o coñecemen-
to da lingua a través da lectura que se propón 
nesta dobre páxina. Lectura. 

SENTIDO DA INICIATIVA E 

ESPÍRITO EMPRENDEDOR 
Participar en actividades colecti-
vas para iniciativa propia e mos-
trando interese e iniciativa. 

Imaxinar ou anticipar desenvolve-
mentos ou conclusións. 

Participar nunha conversa sobre as viñetas do có-
mic describíndoas de forma correcta. Antes de ler. 

Comentar e anticipar de forma imaxinativa o po-
sible tema dun cómic en base ás súas viñetas. 
Antes de ler. 

SOCIAIS E CÍVICAS Participar en actividades colecti-
vas de forma colaborativa, respec-
tando as achegas dos outros. 

Participar no comentario colectivo sobre as ilus-
tracións dun relato respectando as opinións alleas. 
Antes de ler. 
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1. A praza do Obradoiro está 

en ¨Santiago de Compos-
tela. 

2. Queren investigar o cambio 
da vida das persoas e 
arranxar o problema. 

Educamos en valores 

Matemáticas e básicas en 
ciencia e tecnoloxía  

■ A lectura preséntanos unha his-
toria fantástica na que se enviará 
unha nave no tempo para investigar 
o cambio climático. 

Podemos reflexionar sobre este tema 
co alumnado coas seguintes pregun-
tas: 

- Que é o cambio climático? 

- Como cres que afecta no 
planeta tanto as persoas 
como o resto dos seres vi-
vos? 

- Que podemos facer para 
evitar que o cambio climáti-
co destrúa o planet? 

- Que fas diariamente para 
axudar a coidar o medio-
ambiente? 

- Como podes aforrar auga? 

ANOTACIÓNS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/688397 - Recurso que nos dá unha páxina con viñe-
tas dun cómic cos globos en branco. 

Pedirémoslle ao alumnado que impriman un exemplar para cada alumno e 
alumna e logo terán que encher os globos co diálogo que queiran. Logo 
lerémolos en alto diante do resto da clase. 

 

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 das actividades que se 
propoñen nesta dobre páxina pode-
remos: 

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

● Aprender que clases de ora-
cións existen. 

Solucións das actividades 

Ler e comprender  

1. As respostas son as seguintes: 

– A entrevista faise nun plató mó-
bil instalado na praza do Obra-
doiro en Santiago de Compos-
tela. 

– A entrevista faise o derradeiro 25 
de xullo do século XXI.  

– Os condutores da nave son 
Palmira Pérez e Marcial Cudei-
ro. 

– O doutor está algo despistado 
e, de feito, logo marcha á nave.. 
A presentadora é moi profe-
sional e bastante diva, de feito 
enfádase cando o profesor mar-
cha. 

– Si que é unha misión moi im-
portante, porque van investigar 
os efectos do cambio climático 
na vida das persoas. 

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Lingüística  3 Escribir unha narración a partir das respostas da actividade anterior e 
combinándoa con descrición. 

 
 

COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

SENTIDO DE INICIATIVA E 

ESPÍRITO EMPRENDEDOR 
Confiar na propia capacidade de 
análise para dar opinións per-
soais. 

Explicar coas súas palabras e confiando nos seus 
coñecementos que significa unha oración xustifi-
cando, ademais, a súa resposta. Act. 5. 

APRENDER A APRENDER Aplicar os coñecementos adquiri-
dos na resolución de actividades. 

Indicar que viñetas do cómic que acaban de ler se 
corresponden coas partes das preguntas que se 
propoñen no exercicio. Act. 2. 

Identificar no cómic que tipos de liña se empregan 
para indicar diferentes tipos de actitudes e de 
formas de falar ou sentimentos. Act. 7. 
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 2. As viñetas de cada parte son: 

Cando, a quen e onde ocorreu? 

Viñetas 1 e 2. 

Que ocorreu? 

Viñetas 3 ata as 4 derradeiras. 

Que sucedeu ao final? 

As 4 últimas viñetas.   

3. Actividade persoal.  

4. O texto das viñetas escrito en 
forma de diálogo queda así: 

-- É ben sabido que tras longos 
anos de cooperación internacional, 
por fin deseñamos unha nave que 
pode viaxar no tempo...  

-- Certo. 

-- A súa primeira misión é de 
extrema importancia para todos 
nós... 

-- A saber... 

-- Poñer de manifesto a tras-
cendencia que o cambio climático 
ten na Terra e en todos nós. 

5. Resposta persoal. 

6. A resposta é: 

O doutro Retocho abandona a en-
trevista para ir pilotar a nave que 
viaxa no tempo. 

7. Os tipos de liña son: 

A liña lisa dos bocadillos ovoides: 
indica diálogo normal. 

A liña con picos: indica que a en-
trevistadora fala soa. 

8. Resposta persoal. 

Gramática  

9. As oracións clasifícanse así: 

Enunciativas: O vindeiro sábado 
chegan os curmáns de Ponteve-
dra. / Detrás daquela pedra hai tres 
paxariños. 

Interrogativas: Que lle vas mercar á 
túa irmá polo seu aniversario? 

Exclamativas: Vaia arrefriado que 
teño!  

Exhortativas: Escribide o texto no 
ordenador. / Fai as tarefas antes de 
ires durmir. 

Desiderativas: Espero que non cho-
va o sábado. / Gustaríame que vi-
ñeses á festa. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/738300 - Recurso que nos leva a unha páxina con 
dous exercicios de análise morfolóxica e sintáctica. Iremos ao exercicio número 1. 

Pedirémoslle ao alumnado que diga de que tipo é cada oración e logo que as 
transforme noutros tipos de oracións no seu caderno. Logo corrixiremos as 
respostas en común no encerado.  

 

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 

■ A través das actividades que se 
propoñen nesta dobre páxina pode-
remos: 

● Continuar practicando os tipos 
de oracións. 

● Aprender a conxugar os verbos 
rematados en –servar e os ver-
bos saber e deber. 

Solucións das actividades 

Gramática  

10. Resposta persoal. 

11. A continuación é unha activida-
de persoal. Indicamos o tipo de 
oración: 

Enunciativas: Explica o que ides fa-
cer na clase de matemáticas. / In-
forma do horario de trens a un com-
pañeiro. 

Interrogativas: Solicita información 
sobre o horario de trens. 

Exclamativas: Sorpréndete por un 
agasallo./ Emociónate por unha moi 
boa noticia.  

Exhortativas: Pide que che axuden 
cos deberes. / Rógalle a alguén que 
cale. 

12. Actividade persoal.  

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS 

CULTURAIS 
Valorar todo tipo de manifesta-
cións artísticas e culturais. 

Valorar o cadro que se facilita para describilo e 
facer un diálogo usando oracións interrogativas, 
exclamativas e unha desiderativa. Act. 12. 

APRENDER A APRENDER Aplicar os coñecementos adquiri-
dos na resolución de actividades. 

Escribir diálogos posibles que terían lugar na 
imaxe do cadro que se dá usando correctamente 
os signos de interrogación e de exclamación. Act. 
12. 

LINGÜÍSTICA Coñecer os tipos de oracións que 
existen. 

Coñecer e usar correctamente os 
verbos. 

Coñecer os tipos de oracións que existen e re-
lacionalas con posibles situacións que aparecen 
en imaxes. Act. 10. 

Clasificar unha serie de oracións segundo o tipo 
de oración do que se trata. Act. 11. 

Completar unha serie de oracións coas formas 
verbais axeitadas. Act. 13. 

Completar coa letra axeitada as formas verbais 
das oracións. Act. 14. 
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Ortografía  

13. As oracións completas son as 
seguintes:  

Conservaches a redacción que fixe-
mos para o Entroido? 

Asomámonos á xanela e observa-
mos como corría a xente. 

A limpeza preserva os dentes das 
caries. 

Se che apetece ir ao circo, reserva 
xa as entrada. 

14. As oracións completas quedan 
así: 

Ti sabías resolver todos os proble-
mas do exercicio. 

Vós non lle debedes nada a nin-
guén, verdade? 

Iremos ao parque cando saibamos 
todos os verbos. 

Se me prestas dous euros, deberei-
che catro.  

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/737803 - Recurso que nos leva a unha páxina con 
exercicios de verbos. 

Pedirémoslle ao alumnado que resolva o exercicio número 8. Logo, ao 
corrixir as fraes iremos preguntándolles a diferentes alumnos e alumnas a 
conxugación de presente completa da forma verbal.  

Continuarán o exercicio facendo un autoditado. Un neno ou nena dirá unha 
oración cun verbo que acabe en –servar ou con deber ou con saber e o resto 
da clase debe escribilo. Iranse cambiando os roles. 

 

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. 

 

ANOTACIÓNS 
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 Orientacións didácticas 

■ A través das actividades que se 
propoñen nesta dobre páxina pode-
remos: 

● Aprender o concepto de polise-
mia. 

● Aprender como facer unha co-
rrecta comunicación oral. 

Solucións das actividades 

Vocabulario  

15. Actividade persoal. 

16. Os significados son: 

Escala: escada/ sucesión de cou-
sas en niveis progresivos. 

Chave: instrumento de metal para 
abrir e pechar portas./ ferramenta 
que serve para afrouxar e apertar 
parafusos. 

Xenio: ser con poderes máxicos./ 
mal carácter que sae cando nos 
enfadamos. 

Radio: elemento químico./ aparello 
para escoitar os programase emiti-
dos. 

Lombo: parte traseira do tórax e 
abdome. / parte do libro onde se 
xuntan todas as follas. 

Rede: aparello para pescar./ con-
xunto de medios ramificados para 
comunicar. 

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Lingüística  23 Explicar que erros puido cometer un compañeiro na súa expresión oral no 
exercicio anterior. 

 
 

COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

SENTIDO DE INICIATIVA E 

ESPÍRITO EMPRENDEDOR 
Confiar nas propias capacidades 
para resolver actividades. 

En parellas, elixir unha situación de varias dadas. 
Despois, elixir quen empregará unha linguaxe co-
rrecta e quen a incorrecta e facer o diálogo. 
Posteriormente, invertirán os papeis. Act. 22. 

Contarlles aos compañeiros e compañeiras a úl-
tima excursión que fixo cos pais ou avós. Act. 25. 

APRENDER A APRENDER Aplicar os coñecementos adquiri-
dos na resolución de actividades. 

Escoitar un audio e responder preguntas sobre o 
seu contido. Act. 21. 

Observar unha serie de ilustracións e decidir que 
situación pode ser para saber que linguaxe em-
pregaría nela. Act. 24. 
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 Amplía o teu vocabulario  

17. As oracións completas son: 

O ilustrador é  a persoa que debuxa 
o cómic. 

Segundo o plano, o debuxo do có-
mic vese máis preto ou máis lonxe. 

Os pensamentos dos personaxes 
escríbense en globos en forma de 
nube. 

Dentro de cada viñeta debúxase 
unha escea diferente. 

As onomatopeas representan por 
escrito sons e ruídos. 

Escoitar e falar  

18. Respostas  persoais. 

19. Actividade en parellas. 

20. Actividade en parellas. 

21. Resposta persoal. 

22. Actividade persoal. 

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/738138 – Recurso que nos leva ao dicionario da 
Real Academia Galega. Faremos un xogo con todo o alumnado. 

Pedirémoslle a un neno ou nena que se poña no ordenador. Logo outro dirá 
unha palabra. O que está no ordenador buscaraa e dirá a súa definición. 
Logo toda a clase dirá posibles sinónimos, que comprobará o que está no 
ordenador. 

 

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. 

 

ANOTACIÓNS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[]   Valid. 25/02/2017



 
15-10 

 Orientacións didácticas 

■ A través das actividades que se 
propoñen nesta dobre páxina pode-
remos: 

● Aprender a facer unha banda 
deseñada co coñecemento das 
súas características. 

● Practicar a eficacia lectora. 

Solucións das actividades 

Escribir  

23. Resposta persoal. 

24. Actividade persoal. 

25. Actividade persoal.  

O trasno das palabras 

1. Resposta persoal. 

2. Resposta persoal.  

3. As respostas son: 

A letra que se repite tres veces 
é T. 

A letra que non se repite é E. 

Lectura recomendada 

Recomendarémoslle ao alum-
nado a lectura do cómic de Astérix 
Astérix en Hispania. 

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Intrapersoal 1 O trasno Lembrar que significa cada tipo de liñas en globos e escribir un diálogo 
nos globos da imaxe que se facilita. 

Espacial 3 O trasno Localizar en dous cadros cheos de letras tanto a letra que se repite como 
a que non se repite no segundo caso. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

CONCIENCIA E EXPRESIÓNS 

CULTURAIS 
Valorar o cómic como unha forma 
de expresión artística. 

Recoñecer moitas siluetas de personaxes tanto de 
cómic como de debuxos animados e indicar quen 
é cada un. Act. 2 O trasno das palabras. 

APRENDER A APRENDER Aplicar o coñecemento adquirido 
na resolución de actividades. 

Buscar unha banda deseñada só con debuxos e 
outra con debuxos e texto. At. 18. 

SOCIAIS E CÍVICAS Participar en actividades colecti-
vas respectando as quendas de 
palabra e as opinións alleas. 

Pór en común os seus diálogos e escoitar os dos 
compañeiros e compañeiras respectando as quen-
das de palabra e as opinións alleas. Act. 1 O tras-
no das palabras. 
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NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/740204 – Recurso que nos leva a unha páxina chea 
de imaxes de personaxes de cómic. 

Pedirémoslle ao alumnado que vaia dicindo os que recoñezan. Cando un 
alumno ou alumna diga un personaxe, explicará en que cómic sae e quen é. 

 

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. 

 

ANOTACIÓNS 
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 Orientacións didácticas 

■ A través das actividades que se 
propoñen nesta dobre páxina pode-
remos: 

● Repasar os contidos aprendidos 
ao longo do tema. 

● Profundar nas competencias 
traballadas ao longo do tema. 

Solucións das actividades 

Aprendín  

1. A transformación da oración 
queda así: 

– Interrogativa: Lois recolle os pa-
peis do chan? 

– Exclamativa: Lois recolle os pa-
peis do chan!  

– Exhortativa: Por favor, Lois, re-
colle os papeis do chan. 

– Desiderativa: Oxalá Lois reco-
llera os papeis do chan. 

2. A clasificación das oracións 
queda do seguinte xeito:  

Enunciativa: Os paxaros están no 
seu niño. / Non sei facer iso./ Mañá 
verémonos. 

Interrogativa: Queres café? Onde 
vive ese home? 

Exclamativa: Canto peso levas!  

Exhortativa: Felicitade o avó./ Non 

 
INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Intrapersoal Ditado  Preparar e escribir un ditado correctamente fixándose antes nas 
dificultades que poderá atopar. 

Cinético-corporal 1 Avalío Indicar que sentimento representan todas as caras que se dan no 
exercicio. 

Espacial. 3 Avalío Debuxar unha banda deseñada en base ás instrucións dadas no exercicio 
como se fora participar nun concurso. 

Lóxico-matemática 4 Avalío Elaborar unha gráfica da produción editorial en base a todos os datos 
facilitados nunha táboa. 

  
 

COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

APRENDER A APRENDER Aplicar os coñecementos adquiri-
dos na resolución de actividades. 

Puntuar unha oración para que poida ser unha 
oración interrogativa, unha oración exclamativa, 
unha oración exhortativa e unha oración desi-
derativa. 
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 marches! / Lois, pecha a porta!   

Desiderativa: Oxalá teñas moita 
sorte! 

3. As oracións son unha activi-
dade persoal. Damos o signifi-
cado das palabras:  

Folla: anaco de papel de forma rec-
tangular e un tamaño definido. / 
Parte dunha árbore que adoita ser 
de cor verde. 

Banco: conxunto de peixes que na-
dan xuntos. / asento que vale para 
varias persoas ao mesmo tempo. 

Crista: apéndice que os galos e ou-
tros animais teñen na cabeza. / par-
te saínte das cousas. 

Paso: acción de mover os pés ao 
andar. / Lugar por onde se pode pa-
sar dun lugar a outro. 

4. As oracións completas quedan 
así: 

Reserva unha praza para o curso 
de manualidade de mañá pola tar-
de.  

Sabes cando chegará o teu cur-
mán? 

Se observas ben o que pasa, po-
derás resolver o enigma. 

Os nenos deben ir durmir cedo. 

5. Actividade persoal. 

Ditado 

O alumnado observará e preparará 
o ditado en base ás dificultades que 
poderá atopar segundo o aprendido 
no tema. 

Avalío as miñas competencias 

1. As respostas son: 

a. cara neutra ou máis normal: os 
trazos son en xeral horizontais. 

b. cara sorrinte ou alegre: o trazo 
principal é a boca en curva coas 
puntas cara a arriba. 

c. cara triste: o trazo principal é a 
cara coas puntas cara a abaixo.

d. cara de enfadado: a boca é co-
mo a cara triste, pero as cellas 
están cunha punta que indica 
enfado. 

(Segue na páxina 15-17)

 
NAVEGAMOS POR TICHING 

■ http://www.tiching.com/735379 – Recurso que nos leva a un vídeo onde 
podemos ver a Mafalda, un personaxe moi coñecido do ilustrador Quino. 
Verémolo e logo pedirémoslle ao alumnado que faga un debate por grupos 
elixindo o tema preferido e practicando o mesmo que fai Mafalda tan ben, que é 
argumentar. 

 

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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INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Espacial 4 Avalío  Buscar nunha sopa de letra oito palabras que conteñan os grupos 
consonántico mb ou mp. 

 
 
 
 

COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

APRENDER A APRENDER Aplicar o coñecemento adquirido 
na resolución de actividades. 

Analizar morfoloxicamente todas as palabras 
dunha serie de oracións dadas. Act. 7 Avalío os 
meus logros. 

Eliminar en cada forma verbal unha sílaba que non 
debe estar aí para deixar a forma verbal correcta 
e, consecuentemente, a listaxe de formar verbais 
correspondentes a cada infinitivo. Act. 9 Avalío os 
meus logros. 

LINGÜÍSTICA Buscar de forma efectiva palabras 
en dicionarios. 

Utilizar correctamente os signos 
de puntuación. 

Recoñecer o suxeito e o 
predicado. 

Buscar no dicionario a información gramatical, 
sinónimos, antónimos e acepcións dunha serie de 
palabras. Act. 1 Avalío os meus logros. 

Escribir un texto dialogado usando os signos de 
puntuación axeitados. Act. 2 Avalío os meus 
logros. 

Indicar nunha serie de oracións cal é o suxeito e 
cal é o predicado. Act. 10 Avalío os meus logros. 
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INTELIXENCIA MÚLTIPLE ACTIVID. TAREFA PARA DESENVOLVER EN CADA ACTIVIDADE 

Espacial 2 Practico Observar a imaxe dun campo de baloncesto con datos sobre os prezos 
das entradas segundo a zona e responder correctamente as preguntas. 

 
COMPETENCIA INDICADORES TAREFAS E ACTIVIDADES 

MATEMÁTICA E BÁSICAS EN 

CIENCIA E TECNOLOXÍA 
Realizar cálculos sinxelos. Fixarse nos prezos das entradas no esquema do 

campo de baloncesto e responder as preguntas 
sobre as cantidades que pagaron diferentes per-
soas para entrar ao partido. Act. 2 Practico as 
miñas competencias. 

APRENDER A APRENDER Aplicar o coñecemento adquirido 
na resolución de actividades. 

Responder as preguntas relativas ao contido dun 
debuxo onde vemos varios nenos e nenas facer 
competicións deportivas. Act. 1 Practico as miñas 
competencias. 

 CONCIENCIA E EXPRESIÓNS 

CULTURAIS 
Aplicar o coñecemento da vida 
cotiá na resolución de actividades. 

Recoñecer que deporte representan unha serie de 
debuxos dados. Act. 3 Practico as miñas compe-
tencias. 

DIXITAL Procurar información de forma e-
fectiva na Internet. 

Buscar a información que non coñeza para resol-
ver a actividade na Internet de forma efectiva e se-
leccionar a que lle será útil. Act. 4 Practico as mi-
ñas competencias. 

SENTIDO DE INICIATIVA E 

ESPÍRITO EMPRENDEDOR 
Confiar nas propias capaciddes. Relacionar os nomes dos deportes con obxectos 

que se empregan neles. Act. 5 Practico as miñas 
competencias. 
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(Vén da páxina 15-14) 

e. cara de sorpresa: boca aberta e cellas curvas coas 
puntas cara a abaixo.  

f. cara de medo: boca aberta pero medio torta e cellas 
curvas cara a abaixo pero cunha punta. 

g. cara de rir moito: boca moi aberta amosando os 
dentes e ollos pechados da risa. 

h. cara de traste ou de desconfiar de algo: boca torta 
en medio sorriso e unha cella máis levantada cá 
outra. 

i. cara de inocente: boca como un sorriso e cellas 
levantadas facendo unha expresión de dozura. 

l. cara de pena ou de chorar: boca pechada e coas 
puntas cara a abaixo e cellas cara a abaixo cos ollos 
pechados. 

2. As respostas son, de esquerda a dereita: 

Mafalda, con outros personaxes importantes como Susa-
na e o ilustrador é Quino. 

Mortadelo e Filemón co seu ilustrador Francisco Ibáñez. 

Tintín co seu ilustrador Hergé.  

3. Actividade persoal. 

4. Actividade persoal. 

Avalío os meus logros 

1. As respostas son: 

Necesitar: verbo da primeira conxugación, regular. Sinó-
nimos: precisar, requirir. Ter necesidade de algo ou 
alguén. 

Atrevido: participio do verbo atrever(se). Adxectivo mas-
culino singular. Que ten ou manifesta atrevemento. 

Coller: infinitivo do verbo coller, da segunda conxuga-
ción. Sinónimos: apañar, agarrar... poñer os dedos 
ou as mans arredor de algo; tomar algo prestado 
doutra persoa; pasar a ser dono dun diñeiro... 

Asustado: participio do verbo asustar. Adxectivo mas-
culino singular. Sinónimos: horrorizado, atemorizado. 
Que ten medo de algo. 

2. As oracións cos puntos de puntuación quedan así: 

- Carolina, irás ao desfile do Entroido este ano? 

- Por suposto! Eu non o perdo nunca! 

- Sabes se virán o resto dos amigos? 

- María, Carlos e Sabela dixéronme que virían. 

- Sabes de que se disfrazan? 

- Non cho podo dicir, é unha sorpresa. 

SOLUCIÓNS (continuación)
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3. As oracións clasifícanse así:  

Exclamativa: Vaia trompazo me dei! 

Interrogativa: A que hora volverás de traballar? 

Enunciativa: Fillos, este verán iremos de vacacións a 
Alemaña. 

Desiderativa: Espero que poidas asistir! 

4. As palabras son. 

Horizontais: lembranza, bombona, combinar, pomba, 
compañeiro, embalaxe. 

Verticais: lombo, campo. 

5. Os imperativos son: 

Arranxar: arranxa, arranxade. 

Temer: teme, temede. 

Saír: sae, saíde. 

6. Resposta persoal. A modo de exemplo: 

Érguete axiña, que chegarás tarde ao colexio. 

Os domingos normalmente imos de excursión ao campo.

Paseamos devagar polo camiño que había á beira do río. 

Se o fas rápido, rematarás antes. 

Carlos vive preto da miña casa, pero lonxe da túa. 

Mañá imos ao cine e máis tarde tamén iremos cear. 

7. As análises quedan así: 

A nena da camiseta azul corre moito:  

Artigo determinado, feminino singular. 

Nome común, individual, feminino, singular. 

Contracción da preposición de + artigo determinado fe-
minino singular. 

Nome común, individual, feminino, singular. 

Adxectivo dunha terminación, feminino singular. 

Terceira persoa do singular do presente de indicativo do 
verbo correr. 

Adverbio de cantidade. 

O can xoga coa pelota vermella:  

Artigo determinado masculino singular. 

Nome común, individual, masculino, singular. 

Terceira persoa do singular do presente de indicativo do 
verbo xogar. 

Contracción da preposición con + artigo determinado 
feminino singular. 

Nome común, individual, feminino singular. 

Adxectivo de dúas terminacións feminino singular. 

A miña nai le un libro interesante: 

Artigo determinado feminino singular 

Determinante posesivo, un posuidor, feminino singular. 

Substantivo común, individual, feminino singular. 

Terceira persoa do singular do presente de indicativo do 
verbo ler. 

Artigo indeterminado masculino singular. 

Nome común, individual, masculino singular. 

Adxectivo dunha terminación, masculino singular. 

Os meus curmáns viven lonxe da nosa casa: 

Artigo determinado masculino singular; determinante 
posesivo masculino plural, un posuidor; nome común, 
individual, masculino plural; adverbio de lugar; contrac-
ción da preposición de + artigo determinado feminino 
singular; determinante posesivo feminino singular, varios 
posuidores; nome común, individual, feminino singular. 

8. As oracións completas quedan así: 

A que hora saes? 

Hai alguén na casa? 

Sara non ha chegar. 

Ai! Como doe o pé! 

Déixame a túa saia, ho. 

Merca a novela na libraría. 

Ora choraba, ora ría a cachón. 

Non sabe se pedir laranxa ou mazá. 

9. Os verbos quedan así: 

Saber: saberán, sabía, sabe, saberei, saberemos, sabia-
des. 

Deber: debiamos, deberei, debes, debedes, debiches, 
debiades. 

10. Subliñamos o suxeito e marcamos en negra os 
predicados: 

Todos os días temos clase de natación. 

O libro de aventuras é moi interesante. 

Os pais dos nenos teñen un partido de fútbol. 

O programa de ordenador está no mercado desde 
hoxe. 

A listaxe da compra non está aquí. 

Practico as miñas competencias 

1. As respostas son: 

- Na pista practícanse: atletismo, salto de altura e salto 
de lonxitude. Resposta persoal. 

- Gañará a carreira seguramente o rapaz que leva a 
roupa laranxa, porque vai o primeiro. 

- A función dun xuíz é, sobre todo, que se cumpran as 
regras e dicir quen gañou as probas e dar as pun-
tuacións ou medidas.  

2. As respostas son: 
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NAVEGAMOS POR TICHING 

TICHING WEBS 
  

http://www.tiching.com/688397 
http://3.bp.blogspot.com/-ko-
cfpi2tbM/UyxhaWMRevI/AAAAAAAAAR8/WzpVpJVZo0g/s1600/Comic%20en%20
blanco.jpg 

http://www.tiching.com/735379 https://www.youtube.com/embed/rhbCHrp6nV4 

http://www.tiching.com/737803 http://www.ogalego.eu/exercicios_de_lingua/exercicios/morfoloxia/verbo1.htm 

http://www.tiching.com/738138 http://academia.gal/dicionario 

http://www.tiching.com/738300 http://www.ogalego.eu/exercicios_de_lingua/exercicios/analise.htm 

http://www.tiching.com/740204 
https://www.google.es/search?q=personaxes+de+c%C3%B3mic+galego&biw=136
6&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjwyfe0wIbKAhW
KvBoKHRjDAOkQsAQIHA  

- Pagaron en total 26+35= 61 euros. 

- Pagou en total 11+11= 22 euros. 

- A mellor localidade de todas é a máis cara, a que custa 
35 euros e ten cor verde. A selección do asento é 
resposta persoal. 

3. As respostas son, de esquerda a dereita: 

Baloncesto, boleivol, remo, natación, balonmán. 

4. As respostas son: 

- Morreu. 

- unha homenaxe que consistía na carreira de distancia 
semellante, que se chama maratón. 

SOLUCIÓNS (continuación)

- 42,5 quilómetros. 

5. As relacións son, se nos guiamos dos obxectos de 
esquerda a dereita: 

Ximnasia rítmica, ping-pong, wáter-polo, bádminton, 
tenis, hóckey. 

Bibliotecas  

1. a 4.  Actividades persoais. 

Bibliovacacións 

Actividade persoal 

Actividade persoal 
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