
 CPR PLURILINGÜE ABRENTE  
     5º 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 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 16  Bloque 5. 

  

 

Ler  e copiado lectura na libreta. Actividades 2, 3 online. 

 

Lembrade, copiado con debuxo a cor. Inda que ao regreso revisarei todas as libretas, podedes madarme a 

imaxe ao meu correo: olayapozagomez@gmail.com 

 

 

Martes 17 Bloque 6. 

 

Ler e actividades 1 de expresar desexos , Copiado “ O porqué de deixar de ler o periódico” e debuxo a 

cor. 

 

De novo, copiado con debuxo a cor. Inda que ao regreso revisaréi todas as libretas, podedes madarme a 

imaxe ao meu correo: olayapozagomez@gmail.com 

 

 

1. Rodea no copiado: De azul os sustantivos, de verde os determinantes, de vermello os verbos e de 

rosa os adxetivos.  

 

O porqué de deixar de ler o periódico 

 
Antes lía o periódico cada día. 

Era moi metódico, 

desde a primeira folla 

ata a última. 

Un accidente mortal 

nunha estrada comarcal. 

Un bombardeo en Irán. 

En África loitan polos seus dereitos. 
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Sobe a gasolina, a luz, o pan. 

Unha muller foi maltratada a eito. 

Todo eran bágoas, bágoas de tristeza. 

Un horror. 

Parece que no mundo 

non hai sitio para a beleza. 

Agora xa non leo o periódico. 

Xa non me entra na cabeza. 

Xa non son metódico. 

Agora só leo poemas. 

 

Santiago Freire, 

Do revés, poemas para nenos. Morgante, 2011. 
 

 

LEMBRADE ESTUDAR O TEMA.  

 

COLGAREI A FICHA DE REPASO DO TEMA 8 POR SE A QUEREDES FACER DE NOVO A MODO 

ESTUDO, XA ESTÁ FEITA E RESOLTA NA LIBRETA, POLO QUE FARÍADES UNHA 

AUTOAVALIACIÓN.  SE INDA NON LOGRADES FACELA SEN CONSULTAR A LIBRETA OU O 

LIBRO, SIGNIFICA QUE DEBEDES ESTUDAR MÁIS ESE PUNTO DO TEMA. 

 

UNHA APERTA 


