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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. 

Pedro Pubill Calaf, coñecido artísticamente coma Peret 
naceu en Mataró, Barcelona, o 24 de marzo do ano 1935. 

O seu pai era vendedor ambulante de telas e Peret 
acompañábao nos seus desprazamentos comerciais por 
Cataluña e Baleares, polo que foi pouco á escola. 

Afeccionado dende neno á guitarra e o cante xitano, aos 
12 anos formou un dúo cunha prima súa. Chamábanse 
“Los Hermanos Montenegro”. 

No ano 1947 gravou un disco que pasou desapercibido 
polo mercado, así que seguiu sobrevivindo como 
vendedor ambulante. Ocasionalmente actuaba en locais 
da costa catalá e, pouco a pouco, o seu nome foise 
coñecendo en Barcelona. O pouco tempo casou con 
Fuensanta, unha xitana a que anos máis tarde  dedicaría 
unha das súas máis populares cancións: “Mi Santa”. 

A mediados dos anos 60 deu o salto a Madrid, cando foi 
contratado nun tablao flamenco chamado “El Duende” e 
así comezou a súa escalada. “El muerto vivo” ou “Una 
lágrima” tiveron moito éxito, converténdose esta última 
nunha das cancións do verán de 1968. 
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Sen embargo, o bombazo internacional foi con 
“Borriquito” en 1971, con letra e música do propio 
cantante, que coincidiu co boom do turismo en España, o 
que contribuíu a que a canción se popularizara en países 
coma Alemania ou Países Baixos. 

Morreu o 27 de agosto do ano 2014 en Barcelona por 
mor dun cancro de pulmón aos 79 anos e foi enterrado en 
Mataró. 

 

A. Nome completo:_____________________________ 
B. Data de nacemento:__________________________ 
C. Profesión do pai:____________________________ 
D. Nome do dúo que formou cunha prima 

súa:_______________________________________ 
E. Ano no que gravou un disco que pasou 

desapercibido no mercado?___________________ 
F. Nome da muller coa que casou?________________ 
G. Nome do tablao polo que foi contratado en 

Madrid:____________________________________ 
H. Cancións citadas no texto ou que ti coñezas de 

Peret:______________________________________ 
I. En que países a súa canción Borriquito tivo 

éxito?______________________________________ 
J. Onde foi enterrado?_________________________ 
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Solucións 

a. Pedro Pubill Calaf. 
b. 24 de Marzo do 1935 
c. Vendedor ambulante de telas. 
d. Los Hermanos Montenegro 
e. 1947. 
f. Fuensanta. 
g. El Duende. 
h. El muerto vivo, Una lágrima, Borriquito, Canta y sé 

feliz... 
i. Alemaña e Países Baixos. 
j. Mataró 
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EXERCICIO 2 

En 1974 Peret participou no Festival de Eurovisión ca 
canción “Canta y sé feliz”. Aproveitando que a pasada 
semana tería que haber tido lugar a súa edición número 
65, nomea aquí 10 artistas que recordes que 
participaron neste festival. Pensa non só nos 
representantes españois, senón tamén  noutros 
representantes doutros países moi recoñecidos (certo 
grupo sueco, por exemplo). 
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EXERCICIO 3 

Encontra que letra non ten parella. Ten en conta que hai 
maiúsculas e minúsculas. Hai unha que non ten parella, 
encontra cal é. Por exemplo: se hai unha letra “a” 
(minúscula) tería que haber outra letra “a” (tamén 
minúscula) que sexa a súa parella. 

 

a f b i d Y p c G m q s 

A l x a H g Q L O B Ñ h 

R T M J E n j y ñ r f Ñ 

t b D N z i L v E e J F 

z u h B q c Y Q o R j H 

m N A G T M l e u g y k 

p r D d v n F t ñ x s _ 
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Solución: k (minúscula) 

EXERCICIO 4 

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) tódalas palabras que recordes. 

 

LISTA 1, son 7 estados membros da Unión Europea: 
Portugal, España, Francia, Bélxica, Países Baixos, 
Alemaña, Polonia e Suecia. 

 

Escribe agora os estados que lembres. 

 

LISTA 2, son 7 capitais de países europeos: Estocolmo, 
Varsovia, Berlín, Amsterdam, Bruselas, París, Madrid e 
Lisboa. 

 

Escribe agora as palabras que recordes. 
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EXERCICIO 5 

Debaixo destas liñas temos representada a obra de 
Johannes Vermeer chamada “A leiteira”. Observa a 
pintura durante 20 segundos e trata de recordar tódolos 
detalles que poidas para responder as seguintes 
cuestións. 
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1- Por onde entra a iluminación nesta pintura? 
2- Que está a verter a muller da pintura? 
3- Que hai sobre a mesa que está diante da muller? 
4- De que cor e a parte de arriba da indumentaria da 

muller? 
5- E a de abaixo? 
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Solucións 

 1- Unha fiestra a esquerda. 
 2- Leite. 
 3- Unha cesta de mimbre, varios cachos de pan, un recipiente de barro onde bota 

a leite e unha xerra azul. 
 4- Amarelo. 
 5- Azul. 

 

EXERCICIO 6 

Escribe 25 obxectos que sexan de madeira ou que 
conteñan unha parte de madeira na súa composición. 
Por ex: mesa. 

 

EXERCICIO 7  

Escribe unha frase ou pequena historia cas tres palabras 
de cada fila. 

 

a. Pila- xoguete – neno 
b. Coche - chuvia – aceite 
c. Pantalóns – dente – flor 

 

 

 

 

 



+ Memoria Maio 2020 Página 11 
 

EXERCICIO 8 

Memoria evocativa. Lembras algún dos estados 
membros da Unión Europea que vimos no exercicio 4? 
Tés que lembrar só os países (lista 1). Se falta algunha, 
pensa tamén nas capitais que vimos na lista 2, xa que 
son todas capitais dos 7 estados da lista 1. 

 

EXERCICIO 9 

E postos a lembrar, poderías dicir as palabras coas que 
tiveches que facer as frases ou pequenas historias do 
exercicio 7? Eran 9 en total, agrupadas en 3 grupos de 3. 
E a primeira das palabras era PILA. Trata de recordar o 
resto pensando nas historias ou frases que fixeches. 
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EXERCICIO 10 

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

primaria  alumnos  12 Fene de  a 

sociais conexión  a facilítalle  educación 

de  internet  servizos  a 
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Solución: 

Servicios Sociais de Fene facilítalle a conexión a internet a 12 alumnos de Educación 

Primaria. 

EXERCICIO 11 

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

Cada A vale 4 

Cada I vale 1 

Cada U vale 2 

Unha vez sumado o total de As, Is, e Us, fai a seguinte 
operación: A-I-U 

 

No verán estará dispoñíbel en modo on-line o primeiro 
dicionario galego-estoniano, que están a elaborar once 
estudantes da Universidade de Tallín baixo a supervisión 
de dous profesores. 
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SOLUCIÓN 

A 15  (60)  I 15 (15)  U 5  (10)  

60-15-10= 35 

 

EXERCICIO 12 

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 13 

Escribe 20 palabras que comecen por BE (por exemplo 
becerro) e 20 palabras que comecen por PA (por 
exemplo panel).  


