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Día:_________    Data:___/___/________ 

Lugar:__________ 

 

EXERCICIO 1 

Lee o seguinte texto e, a continuación, responde ás 
preguntas procurando non mirar o texto. En caso de 
dúbida, volve a ler a parte que non lembres. 

 

Armando Manzanero Canché naceu en Mérida (Yucatán) 
o 7 de decembro de 1935. É un cantautor, músico, 
compositor e produtor musical mexicano gañador dun 
Grammy. O longo da súa vida escribiu máis de 400 
cancións, das que máis de 50 alcanzaron fama 
internacional, coma “Somos novios”, “Esta tarde vi llover” 
e “Contigo aprendí”. Participou en numerosos programas 
de radio e televisión, gravou máis de 30 discos e puxo 
música a numerosas películas. 

Con 8 anos iniciou estudos de música na escola de Belas 
Artes da súa cidade natal, completando a súa formación 
musical na Cidade de México. 

No 1950 compón a súa primeira melodía titulada “Nunca 
en el mundo”, o ano seguinte inicia a súa actividade 
profesional coma pianista e seis anos máis tarde comeza 
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a traballar coma director musical na casa filial mexicana 
da compañía discográfica CBS Internacional. 

No obtén o quinto lugar no Festival da canción de México. 
En 1965 gaña o Festival da Canción de Miami co tema 
“Cuando estoy contigo”. No 1970, o cantautor Sid Wayne, 
quen compuxo cancións para Elvis Presley, fixo unha 
versión da súa canción “Somos novios” en inglés, 
titulándoa “It’s impossible” (“é imposible”, en galego). 

 

 

A. Nome completo:_____________________________ 
B. Data de nacemento:__________________________ 

C. Lugar de nacemento :_________________________ 

D. Cantas cancións escribiu?______________________ 

E. Profesións:__________________________________ 

F. Onde completou a súa formación musical?________ 
___________________________________________ 

G. Que posición ocupou no Festival da Canción de 
México de 1962?_____________________________ 

H. En que ano Sid Wayne fixo unha versión da súa 
canción “Somos novios”?______________________ 

I. Como a titulou?______________________________ 
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Solucións 

 a- Armando Manzanero Canché. 

 b- 7 de decembro de 1935. 

 c- Mérida (Yucatán). 

 d- Máis de 400. 

 e- Cantautor, músico, compositor e produtor 
musical. 

 f- Cidade de México. 

 g- Quinto. 

 h- 1970. 

 i- É imposible/It`s impossible. 
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EXERCICIO 2 

Imos escoitar agora unha canción. Pincha no seguinte 
enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=0J2fxjqaCTo 

 

Escribe aquí se coñeces a canción, se te trae recordos e 
se, en concreto, te recorda a alguén ou a  algún sitio en 
concreto:______________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
______________________________________________ 
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EXERCICIO 3 

Memoria verbal inmediata e a medio prazo: lee con 
atención a seguinte lista de palabras dúas veces e a 
continuación escribe nunha folla a parte (e sen volver a 
mirar a lista) todalas palabras que recordes. 

LISTA 1, son 8 países de América Latina: MÉXICO, 
VENEZUELA, ARGENTINA, PERÚ, PANAMÁ, BOLIVIA, 
URUGUAY E CUBA. 

Escribe agora as palabras que recordes. 

 

LISTA 2, son 6 palabras aleatorias: CASCADA, 
COMBUSTIBLE, EMPANADA, LADRAR, IZQUIERDA Y 
MUSEO. 

 

Escribe agora as palabras que recordes. 
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EXERCICIO 4 

Memoria visual: visualiza este logotipo durante 20 
segundos e intenta memorizalo. A continuación intenta 
facelo o máis parecido posible nun folio (non fai falta 
que debuxes con colores) 
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EXERCICIO 5 

Cálculo: Isa compra nunha tenda de roupa un pantalón 
por 37€, un par de calcetíns por 9€ e unha camisa por 
40€. 

a. Canto gasta Isa na tenda? ________€ 

b. Canto lle queda se paga con dous billetes de 
50€? _______€ 

c. Con que billetes ou moedas lle poden dar a 
volta? Escribe polo menos tres opcións: 

1. ___________________________________ 

2. ___________________________________ 

3. ___________________________________ 

 

Solucións 

a. 86€ 

b. 14€ 

c. Un billete de 10€ e dúas moedas de 2€/ Dous billetes 
de 5€ e dúas moedas de 2€/Un billete de 10€ e catro 
moedas de 1€/Dous billetes de 5€ e catro moedas de 
1€/ Sete moedas de 2€/ Catorce moedas de 1€... 
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EXERCICIO 6 

Memoria evocativa. Lembras algunha das palabras da 
lista de países de América latina? Eran 8. Escribe os que 
recordes a continuación. Se falta algún (que sería o 
normal), pensa en países de América latina e se aínda así 
queda algún colgado, revisa a lista para completar os 8. 

 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 
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EXERCICIO 7 

Ordena as palabras para formar unha frase con xeito. 
Tés que empregar todas as palabras e non repetir 
ningunha. 

 

sábado  a Fene en partir o 

de  pon  Concello  marcha 

programa  #Fenequedanacasa  o deste 

 

Solución: 

O Concello de Fene pon en marcha a partir deste sábado 

o programa #Fenequedanacasa. 
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EXERCICIO 8 

Atención sostida e memoria de traballo. Conta o número 
de As, Es e Us. 

Cada A vale 4 

Cada E vale 3 

Cada U vale 2 

Unha vez sumado o total de As, Es, e Us, fai a seguinte 
operación: A+E-U 

 

O grupo, encabezado por Isa Cea e Rodrigo Caamaño, formouse 
na Coruña aínda que os seus membros iniciais eran orixinarios de 
distintos lugares do Barbanza, mentres que o batería era de 
Albacete. 

 

SOLUCIÓN 

A 23 (92)  E 19 (57)  U 7 (14)  

92+57-14= 135 
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EXERCICIO 9 

Sudokus. Completa estes sudokus. As regras, por se non 
as coñeces ou nunca fixeches un,  descríbense a 
continuación. 

Primeiro proba co simplificado. Este componse nunha cuadrícula 
de 6x6 espazos. Dentro das filas e columnas hai 6 “cadrados” 
(compostos de 3x2 espacios). Cada fila, columna e cadrado debe 
completarse cos números do 1 o 6, SEN REPETIR ningún número 
dentro da fila, columna ou cadrado. 
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Este xa é máis complexo, é o orixinario e o normal e que che leve 
un rato completalo. Xógase nunha cuadrícula de 9x9 espazos. 
Dentro das filas e columnas hai 9 “cadrados” (compostos de 3x3 
espazos). Cada fila, columna e cadrado (9 espazos cada un)debe 
completarse cos números do 1 o 9, SEN REPETIR ningún número 
dentro da fila, columna ou cadrado. 
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SOLUCIÓNS 

   

 

EXERCICIO 10 

Fluidez verbal: escribe 20 palabras que comecen por NA 
(por exemplo Navarra) e 20 palabras que comecen por 
SE (por exemplo segredo). Valen todo tipo de palabras. 
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EXERCICIO 11 

Rosco de Pasapalabra. Busca a palabra para as seguintes 
definicións. Senón sabes algunha, non te preocupes e 
pasa a seguinte. 

 

a. Comeza pola A: Medicamento contra un veleno.  
b. Comeza pola B: Facer involuntariamente, abrindo moito a 

boca, inspiración lenta e profunda e logo espiración, tamén 
prolongada e a veces ruidosa, xeralmente debida ó sono. 

c. Comeza pola C: cidade e municipio español do sur da 
península Ibérica, capital da provincia homónima, en 
Andalucía. 

d. Comeza pola D: que se move, actúa ou se realiza amodo ou 
máis amodo do que é habitual. 

e. Comeza pola E: cada unha das partes que integran unha 
obra, novela, serie etc. 

f. Comeza pola F: lugar onde, coa axuda de máquinas, se 
transforman materias primas ou produtos noutros 
produtos manufacturados ou industriais. 

g. Comeza pola G: preparar unha comida facendo cocer os 
alimentos preparados nunha salsa con diversos 
condimentos. 

h. Comeza pola H: Xogo de equipo que se practica sobre 
herba, sobre xeo ou nunha pista de cemento, no que os 
xogadores, conforme unhas regras parecidas ás do fútbol, 
han de enviar un disco ou unha bóla, segundo a variante, á 
portaría contraria cunha especie de bastón curvo. 
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Solucións 

 a. Antídoto 

 b. Bostezar 

 c. Cádiz. 

 d. Despacio. 

 e. Episodio. 

 f. Fábrica. 

 g. Guisar. 

 h. Hóckey.  

 

 



EXERCICIO CARTAS 

As cartas. Nos seguintes vídeos vanse mostrar unha 
serie de cartas 

No primeiro grupo de cartas (GRUPO 1) vamos a ter que sumar o 
valor de tódalas cartas tendo en conta o seu número. Por 
exemplo: o As será 1, a Sota 10 e o Rei 12. Unha vez sumado 
apuntaremos o resultado. Se vos perdedes non dubidedes en 
volver a ver o vídeo. Exemplo: 

 

Sota de bastos, 3 de espadas, 6 de copas e 2 de bastos. 

10+3+6+2 

 RESULTADO: 21 

VÍDEO GRUPO 1 https://youtu.be/AvBj6K8eG2Q 

 

No segundo grupo de cartas (GRUPO 2) vamos a ter que prestar 
atención só os OUROS e as COPAS. Os ouros sumarán e as copas 
restarán. Teremos que ir sumando e restando valores segundo 
vaian saíndo as cartas. Polo medio sairán cartas dos outros dous 
paus, que teremos que ignorar. Exemplo: 

 

Rey de OUROS, Sota de COPAS e 4 de OUROS 

12 - 10 + 4 

RESULTADO: 6 

VÍDEO GRUPO 2: https://youtu.be/z-nnb3dEC2Q 



Solución: 

GRUPO 1: 48 (4+6+5+10+7+2+3+11) 

GRUPO 2: 15 (10-6-2+5+1+7) 


