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   As actividades   
consisten  en investigar 

unha 
serie de datos a través 

dunha información. Tes que 
pensar sobre as pistas e 

completar os recadros dos 
taboleiros.

Ánimo! 
comezamos a 

viaxe do 
razoamento



  

Se descifras esta mensaxe saberás 
algo interesante. Para descifralo 
tes que substituír cada letra pola 
anterior do abecedario galego.
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Saber a afección favorita e a idade dun 
neno e dúas nenas que xogan xuntos e 
son amigos.

Pistas:
• Xiana e máis nova que Alba.

• Brais ten un ano máis que Xiana.

• As nenas non son afeccionadas ao fútbol.

• O cine non é o preferido da que ten quince  anos.

• Alba escoita a música rock.

• Brais acaba de cumprir once anos.



  

COMPLETA O TABOLEIRO

NOME IDADE AFECCIÓNS



  

Temos un grupo de catro homes e é necesario 
saber onde viven, a súa profesión e a súa idade.

Pistas:
• Xoán vive en Vigo.
• O médico ten catro anos menos que o arquitecto.
• En Porriño vive o xornalista.
• O que vive en Ourense chámase Xaime.
• Roi ten 40 anos e non é arquitecto.
• O xornalista, que ten 57 anos, non é Xaime.
• O ourensán non ten 28 anos.
• Antón non vive en Cangas.
• O bombeiro, que vive en Vigo, aínda non ten 30 anos.

FAINO NA PÁXINA SEGUINTE 



  

PROFESIÓN     NOME     LUGAR     IDADE

COMPLETA O TABOLEIRO



  

Pistas:
• Ao que lle gusta a lectura é o maior.
• Os que están en sexto lévanse un ano.
• Ao que lle gusta a música ten dez anos.
• A Ana gústalle a xeografía.
• En terceiro vai o que ten oito anos.
• Carme está en quinto.
• Pedro ten doce anos.
• A Carlos gústanlle os cómics.
• Quen ten once anos lévase ben co que está en 

sexto.
• Ana te dous anos menos que Carme.
• A Pedro non lle gusta á música.

  Temos un grupo de dúas nenas e dous 
nenos.  Queremos saber o nome, a idade, o 
curso e os seus gustos.

PASA Á PÁXINA SEGUINTE 



  

       NOME      IDADE       CURSO    GÚSTALLE

ENCHE CADA RECADRO



  

Unha rapaza vai a unha festa. Preséntanlles a catro xoves dun 
xeito máis ben rápido.  Vanlle comentado o traballo ao que se 
dedica cada un.  Ao cabo dunha hora só e capaz de lembrar 
que coñeceu a López, Alonso, Fernández e García. Lembrase 
tamén que un é banqueiro, outro fotógrafo,  outro músico e o 
outro tendeiro. Resúltalle imposible relacionar a cada un co seu 
traballo. A compañeira, que a convidou, négase a refrescarlle a 
memoria pero proporciónalle varias pistas. Rapidamente coa 
súa lóxica emparella o apelido coa profesión.

Podes facelo ti?

Pistas:
• Alonso inquire ao banqueiro para obter un préstamo.
• López coñeceu ao fotógrafo cando lle contratou para facer as 
fotografías da súa voda.
• O músico e Alonso son amigos.
• Nin Fernández nin o músico coñecían a García antes da festa.
• O músico compra na tenda de Alonso.
• A  García non non lle gustan as exposicións fotográficas.
• López invitou a García a un concerto para afeccionalo á música.



  

  LÓPEZ  ALONSO FERNÁNDEZ   GARCÍA

 BANQUEIRO

 TENDEIRO

FOTÓGRAFO

   MÚSICO

ENCHE OS RECADROS

MIRA QUE NON 
LEMBRARME DE 

REALACIONAR AS 
PROFESIÓNS DAQUELES 

MOZOS!!!



  

Son catro amigas con traballos distintos e que cada unha 
practica un deporte diferente. Teñen unha afección común que é 
a música folk galega. Deciden ir xuntas ao concerto que co gallo 
do Día das Letras Galegas se celebra en Santiago, nel 
participan os seus grupos e músicos favoritos. Cada unha toca 
un instrumento e ensaian tódalas semanas pois pensan formar 
un grupo de música popular galega. Xa lle teñen o nome: 
Xeada.

Cal é o nome da rapaza que ten como favorito a Treixadura?

En que traballa a rapaza que toca a zanfona?



  

Pistas:

• A perruqueira prefire Milladoiro.
• Iria practica a ximnasia.
• A rapaza que xoga ao tenis está sentada á esquerda da que 
ten como favorito a Luar na Lubre.
• A caixeira está sentada a segunda a partir da esquerda.
• A xogadora de balonmán está ao lado esquerdo da rapaza 
que ten como favorito a Berrogüeto.
• A pandereitera está á esquerda da que toca o bombo.
• Patricia está sentada á esquerda de Susana.
• A nadadora está sentada á esquerda da que toca o bombo.
• Maruxa é secretaria.
• Á caixeira non ten como favorito a Berrogüeto.
• A telefonista está sentada á dereita da secretaria.
• A xogadora de balonmán esta ao lado da nadadora.
• A pandereiteira chámase Patricia.
• A perruqueira é a primeira pola esquerda.
• Á que lle gusta Berrogüeto está sentada á dereita da caixeira.
• A que toca a gaita está sentada á dereita da que xoga ao 
balonmán.
• Á que lle gusta Luar na Lubre está no extremo da dereita.

ISTO SI QUE É 
COMPLICADO



  

ESQUERDA DEREITA

   TRABALLO

  FAVORITO

 NOME DA 
RAPAZA

DEPORTE

INSTRUMENTO

ENCHE OS RECADROS
Vaime saír, vaime 

saír, 
seguuuroooo!



  

Nun centro de ESO estanse dando 4 cursos 
académicos sobre 4 materias en 4 aulas contiguas. As 
clases son mixtas. Non todo o alumnado pon o mesmo 
interese, pois certo número de alumnos e alumnas de 
cada clase non asisten.

O voso traballo consiste en saber:

Que clase é a que ten 14 rapaces?

Que materia ensínase na clase na que hai 19 rapazas?

Cantos rapaces hai na clase de Matemáticas?



  

Pistas:

• Na clase que contén 17 alumnos falta un rapaz.
• O curso de 1º de ESO ten 16 alumnas.
• Hai tres alumnos que faltan da clase que está 
  inmediatamente á esquerda da clase de Inglés.
• O 2º de ESO ten 17 alumnos.
• Faltan dous alumnos da clase de Música.
• A aula dos de 3º está no extremo da dereita.
• A aula de 16 rapazas está á esquerda da clase de 21 rapazas.
• Non é a clase de 15 rapaces a que está ao extremo da esquerda.
• A clase de Xeografía está situada inmediatamente á esquerda da 
clase na que hai 17 rapaces.
• A profesora de Música chámase Sofía.
• A clase de 18 rapazas dáse na aula que está ao extremo da 
esquerda.
• A irmá de Inés estudia na clase de Xeografía.
• Faltan 3 alumnos da clase que contén 20 alumnos.
• Faltan 4 alumnos da clase de 4º.
• A clase que ten 20 alumnos está á esquerda da clase de Inglés.



  

ESQUERDA DEREITA

   CURSO 4º 1º 2º 3º

  RAPACES

 RAPAZAS

MATERIA

FALTAS

ENCHE OS RECADROS

REMATAMOS



  



  

NOME IDADE AFECCIÓNS

XIANA 10 CINE

ALBA 15 MÚSICA ROCK

BRAIS 11 FÚTBOL



  

PROFESIÓN     NOME     LUGAR     IDADE

BOMBEIRO XOÁN VIGO 28

ARQUITECTO XAIME OURENSE 44

MÉDICO ROI CANGAS 40

XORNALISTA ANTÓN PORRIÑO 57



  

       NOME      IDADE       CURSO    GÚSTALLE

PEDRO 12 6º LECTURA

CARME 10 5º MÚSICA

ANA 8 3º XEOGRAFÍA

CARLOS 11 6º CÓMICS



  

  LÓPEZ  ALONSO FERNÁNDEZ   GARCÍA

 BANQUEIRO

 TENDEIRO

FOTÓGRAFO

   MÚSICO



  

ESQUERDA DEREITA

   TRABALLO PERRUQUEIRA CAIXEIRA SECRETARIA TELEFONISTA

  FAVORITO MILLADOIRO TREIXADURA BERROGÜETO LUAR NA LUBRE

 NOME DA RAPAZA PATRICIA SUSANA MARUXA IRIA

DEPORTE NATACIÓN BALONMÁN TENIS XIMNASIA

INSTRUMENTO PANDEIRETA BOMBO GAITA ZANFONA



  

ESQUERDA DEREITA

CURSO 4º 1º 2º 3º

RAPACES 14 20 17 15

RAPAZAS 18 16 21 19

MATERIA MATEMÁTICAS XEOGRAFÍA INGLÉS MÚSICA

FALTAS 4 3 1 2
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