
 CPR PLURILINGÜE ABRENTE  
     5º EDUCACIÓN PRIMARIA 

ACTIVIDADES 15-27 Marzo 

 

 

SOLUCIÓNS TAREFAS DO LUNS 23 - MÉRCORES 27 

 

O meu correo persoal é olayapozagomez@gmail.com podemos mantener 

contacto a través desta canle, así mesmo estou mandando notificacións vía 

ABALAR e tarefas mediante EDIXGAL, plataforma na que tendes habilitado 

un foro na materia de Lingua Castelá. 

Insisto en que o ideal é que todo o alumnado me mande un correo, así 

que, se inda non o fixeches, este é un bo momento. 

 

LINGUA 

TEMA 8 

 

Luns 23 Bloque 7. 

Que aprendiches na la libreta. Reforza, exercicio 1 na libreta. 

  

TEMA 9  

Martes 24 Portada na libreta.  

Mandar fotografía ao meu correo. 

 

Bloque 1. Escoitar e ler lectura. Actividades 1 e 4 na libreta. 5 online. 

 

ACTIVIDADE 1. 

• Que é o que lle gusta ao protagonista da historia?  Adoraba aquela casa.  

• Cal é o problema principal de Leticio? Estaba convencido de que no bosque viviían criaturas 

especiais, unha noite deixou as follas na xanela e a maña sseguinte atopou unhas marcas e os versos 

rematados.  

Lembras que era a rima? Un soneto 

• Que é un soneto?  Composición poética formada por catorce versos de arte mayor, rima consoante, 

feito en dos cuartetos e dous tercetos. 

• Que fenómeno sucede nas noites de luar? Un soneto de alta calidade era creado. 

• Quen pensas que é o ser que completa as rimas? Canto tempo leva facéndoo? RESPOSTA LIBRE 

 

ACTIVIDADE 4, Resposta libre mandarme fotografía 

 

 

Mércores 25  Bloque 2 

Escoitar, ler a lectura. 

Copiado do substantivo, da formación do feminino e do número na libreta. 

Actividades 3 e 4 online e na libreta. 

 

Mandarme fotografía 

 

mailto:olayapozagomez@gmail.com


 

Xoves 26 

1. Inventa una historia. Señala nela a presentación, o nudo e o desenlace. Tipo de narrador, marco e 

personaxes (principais e secundarios). A podedes facer na libreta ou podedes facela no ordenador, se é o 

último caso, enviádesma ao correo  olayapozagomez@gmail.com co voso NOMBRE como ASUNTO. 

Recordar leela unha vez finalizada en voz alta, e prestade atención aos signos de puntuación. 

 

Xa están correxidas as que recibín online. 

 

Venres 27 

Bloque 3 

Ler e copiar literatura de exilio. Actividades 1 e 2. 

 

ACTIVIDADE 1 

 

• Panchito veu de Cuba. Chegou da man dun home rico. 

• Comportouse como un galego e criouse como un galego máis. 

• Non lle gustou a Habana xa que sentía morriña, ao igual que os galegos. 

• Sentiu morriña e volveu porque non se afacía coa xente e co clima. 

 

ACTIVIDADE 2 

Mandarme fotografía.  

 

 

mailto:olayapozagomez@gmail.com

