
 CPR PLURILINGÜE ABRENTE  

     6º EDUCACIÓN PRIMARIA 

ACTIVIDADES 15-27 Marzo 

 

SOLUCIÓNS TAREFAS DO LUNS 16 - MÉRCORES 18 

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 Ciencias Naturais. 

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. 

.  

CIENCIAS NATURAIS 

Xa falamos sobre os bloques que nos quedaban por dar, en realidade é moi sinxelo para 

vos dado que é un repaso do dado o ano pasado, pero imos a prestar atención para 

repasar ben os conceptos.  

LEMBRADE, IDE ESTUDANDO O TEMA. 

 

LUNS 16 

TEMA 6. BLOQUE 4 

ACTIVIDADE 3 E 4, copiar as preguntas só na libreta, o enunciado é: INVESTIGA E 

RESPONDE. 

ACTIVIDADE 3: 

• Que ósos forman una estrutura que protexe o cerebro e os órganos sensoriais e ademais 

sustenta o rostro? Os ósos do cranio. 

• Que óso soporta parte dos dentes e pode moverse para mastigar? O maxilar inferior. 

• Que conxunto de ósos do pé forman parte da extremidade do nocello? O tarso, trátase dun 

conxunto de sete ósos que forman parte do nocello e o calcaño. Únense á tibia e o peroné 

para formar a articulación do nocello. Que ósos se sitúan a continuación no pé? O metatarso, 

que son un conxunto se cinco ósos. Que conxunto de ósos serían os equivalentes para a 

man? O carpo e o metacarpo. 

• Que ósos están nos dedos dos pés e das mans? As falanxes. 

• Que grupo de ósos protexe á medula? A columna vertebral. 
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• Que óso é o máis longo do brazo? O úmero. E cal o máis longo da perna? O fémur. 

• Que óso conecta a columna vertebral coa pelve? O sacro, formado por varias vértebras 

fusionadas. 

• Que óso reparte o peso do tronco entre as pernas? A pelve. 

• Que dous ósos serven de ancoraxe para os brazos? A clavícula, que parte da base do 

pescozo, e a omoplata que une o brazo ao tronco. 

• A que ósos se unen as costelas? Ao esterno anteriormente e á columna vertebral 

posteriormente. 

• Que dous ósos forman parte da articulación do xeonllo e tamén do nocello? A tibia e o 

peroné. 

• Que dous ósos forman parte da articulación do cóbado e tamén do pulso? O cúbito e o radio. 

 

ACTIVIDADE 4: 

• Que dous músculos son triangulares, pero por estaren un ao lado do outro forman un 

trapecio? Os trapecios. 

• Que músculo de forma circular serve para abrir e pechar os ollos? O orbicular do ollo. 

• Que músculo do brazo se sitúa sobre o ombreiro? O deltoides. 

• Que músculo situado na meixela lle dá forma ao rostro e nos permite realizar accións como 

asubiar, soprar ou chuchar? O bucinador. 

• Que músculos se insertan, se fixan á clavícula e ao esterno e contribúen a mover o 

ombreiro? Os pectorais. 

• Que músculos deben o seu nome a estar dividido en dúas metades e sitúanse na parte máis 

superficial do papo da perna? Os xemelgos. 

• Que músculos se sitúan na parte frontal do abdome e ten importantes funcións: flexión da 

columna vertebral, manter os órganos do abdome no seu sitio, contribuír á micción, á 

respiración, á defecación...? Os abdominais. 

• Que músculos planos recobren grande parte das costas? Os dorsais. 

• Que músculos dos brazos teñen un dos seus extremos divididos en dúas porcións ou 

cabezas? O bíceps. Que músculo ten a mesma característica pero acompaña ao fémur? O 

bíceps femoral. 

• Que músculos recobren a pelve na zona posterior? Os glúteos. 

• Que músculo da perna ten un extremo dividido en catro porcións ou cabezas? O cuadríceps. 

• Que músculo da perna se sitúa sobre a tibia? O tibial. 

 

 

 

 



BLOQUE 5 Ler detidamente. 

Actividades libreta: 1 e 2 

 

ACTIVIDADE 1: Simplemente copiar os significados do diccionario, co cal a teredes todos 

ben 

 

ACTIVIDADE 2:  

Os caracteres sexuais primarios veñen determinados polos órganos sexuais, masculinos o 

femininos que veremos pormenorizados nos seguintes apartados. Os caracteres sexuais 

secundarios son caracteres que se desenvolven posteriormente asociados á madureza sexual 

(aparición de pelo na cara e no corpo, agravamento da voz ou desenvolvemento da 

musculatura nos nenos e ensanchamento das cadeiras, aparición de pelo na pube e axilas ou 

crecemento dos peitos nas nenas) 

Actividades online: 3 

 


