
  

CONCURSO

Adiviñas

Adiviña o nome do escritor sobre o que che damos pistas. 
É un dos que están na biblioteca , nos carteis que hai sobre 
as caixas das persianas. Debes indicar tamén o número que 
ten o cartel. Deixade as respostas na urna que hai na 
biblioteca.    
Cada día propoñerásevos unha adiviña. O concurso farase 
por grupos, resultando gañador aquel que máis respostas 
acertadas teña proporcionalmente ao número de alumnos 
que o formen.
O premio será colectivo e para gozar no tempo de lecer.

23 de abril23 de abril
Día do libroDía do libro

Bibioteca Chan do MonteBibioteca Chan do Monte



  

CONCURSO

Adiviñas

Adiviña o nome do escritor sobre o que che damos pistas. 
É un dos que están na biblioteca , nos carteis que hai sobre 
as caixas das persianas. Debes indicar tamén o número que 
ten o cartel. Deixade as respostas na urna que hai na 
biblioteca.    
Cada día propoñerásevos unha adiviña. O concurso farase 
por grupos, resultando gañador aquel que máis respostas 
acertadas teña proporcionalmente ao número de alumnos 
que o formen.
O premio será colectivo e para gozar no tempo de lecer.

Adiviña

Como unha persoa tan romántica coma esta que dá

por  un                           un                               

por unha                                   un                           

puido ser tan manoseado antes da chegada do euro !

Nome do alumnno/a:........................................................
Curso:.............................
Nome e número de o/a escritor/a:....................................

                                          

           



  

                               

                             Adiviña

Este home chega  á aduana e cando o funcionario lle pregunta 
se ten algo que declarar, el responde: “Só o meu inxenio”

Pois si que tivo que ser inxeñoso para conseguir o segredo da 
eterna xuventude nun dos seus libros!

         Nome do alumnno/a:........................................................

         Curso:.............................

          Nome e número de o/a escritor/a:....................................

CONCURSO

Adiviñas

Adiviña o nome do escritor sobre o que che damos pistas. É 
un dos que están na biblioteca , nos carteis que hai sobre as 
caixas das persianas. Debes indicar tamén o número que 
ten o cartel. Deixade as respostas na furna que hai na 
biblioteca.    
Cada día propoñerásevos unha adiviña. O concurso farase 
por grupos, resultando gañador aquel que máis respostas 
acertadas teña proporcionalmente ao número de alumnos 
que o formen.
O premio será colectivo e para gozar no tempo de lecer.



  

                               

                             

                             Adiviña

    Fixo  famosa a súa aldea natal en unha das súas novela. Este           
mítica vila foi construído á beira dun río “  con un lecho de 
piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos”; 
aí vivirá unha das familias máis famosas da literatura universal.

Fíxose unha película baseada nunha das súas novelas e que foi 
protagonizada por un actor español gañador dun óscar e a 
banda donora é interpretada por Shakira.

Na actualidade parece ser que este escritor ten problemas de 
saúde, polo que lle desexamos unha recuperación realmente 
máxica

         Nome do alumnno/a:........................................................

         Curso:.............................

          Nome e número de o/a escritor/a:....................................

CONCURSO

Adiviñas

Adiviña o nome do escritor sobre o que che damos pistas. É 
un dos que están na biblioteca , nos carteis que hai sobre as 
caixas das persianas. Debes indicar tamén o número que 
ten o cartel. Deixade as respostas na urna que hai na 
biblioteca.    
Cada día propoñerásevos unha adiviña. O concurso farase 
por grupos, resultando gañador aquel que máis respostas 
acertadas teña proporcionalmente ao número de alumnos 
que o formen. 
O premio será colectivo e para gozar no tempo de lecer.



  

                               

                             

                             

                            Adiviña

               Foi un escritor que tiña liortas continuamente con outro 
escritor da súa época e escribíanse versos entre sí con insultos  

            por celos profesionais.

         Odiábao tanto que comprou a casa do seu inimigo xa que 
sabía que estaba arruinado e así quedaría na rúa.

         Este obxecto pode axudarvos a identificar o escritor: 

         

         Nome do alumnno/a:........................................................

         Curso:.............................

          Nome e número de o/a escritor/a:....................................

CONCURSO

Adiviñas

Adiviña o nome do escritor sobre o que che damos pistas. É 
un dos que están na biblioteca , nos carteis que hai sobre as 
caixas das persianas. Debes indicar tamén o número que 
ten o cartel. Deixade as respostas na furna que hai na 
biblioteca.    
Cada día propoñerásevos unha adiviña. O concurso farase 
por grupos, resultando gañador aquel que máis respostas 
acertadas teña proporcionalmente ao número de alumnos 
que o formen.
O premio será colectivo e para gozar no tempo de lecer.



  

Estimados Compañeiros:
Con motivo do día do libro, a biblioteca propón un concurso de adiviñas,.

Daránselles aos alumnos unhas pistas  sobre un escritor ou escritora dos que están
nas caixas das persianas na biblioteca, e eles deben adiviñar de quen se trata.
Animade o alumnado a participar. Podedes aproivetar a hora de titoría para que
 investiguen.Por suposto, sería dexesable que os alumnos de ciclos tamén participen.



  

CONCURSO

Adiviñas

Adiviña o nome do escritor sobre o que che damos 
pistas. É un dos que están na biblioteca , nos carteis 
que hai sobre as caixas das persianas. Debes indicar 
tamén o número que ten o cartel. Deixade as 
respostas na urna que hai na biblioteca.    
Cada día propoñerásevos unha adiviña. O concurso 
farase por grupos, resultando gañador aquel que 
máis respostas acertadas teña proporcionalmente 
ao número de alumnos que o formen.
O premio será colectivo e para gozar no tempo de 
lecer.

                               

                             Adiviña

Este poeta coñecémolo polo seu seudónimo.

Non é español e o seu verdadeiro nome é ben curioso.

O seu primeiro apelido é moi monárquico.

Nestes días é actualidade e estamos á espera de coñecer

 as causas da súa morte.

         Nome do alumnno/a:........................................................

         Curso:.............................

          Nome e número de o/a escritor/a:....................................
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