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LENGUA  5º E.P  Unidad 2. EL SUSTANTIVO 

 

 

• 1 -.A poboación  de  Fontefría  cambiou  moito  durante os últimos anos. 

Observa os gráficos e contesta. 

 Como cambiou a poboación por grupos de idade en Fontefría entre os 

anos 1945 e 2011. 

 A poboación nova diminuíu. 

 A poboación anciá. 

 O grupo máis numeroso é a poboación anciá. 

 R. M. Porque emigraron ás ciudades en busca de traballo. 

 

• 2-. Gloria vive con seus pais e súa irmá Laura. Tamén ten un curmán máis 
vello que traballa na capital da súa Comunidade Autónoma. Le os seguintes 
datos e, despois, marca na táboa segundo corresponda. 
 

  Pai de Gloria: adulta, rural, primario. 

  Nai de Gloria: adulta, rural, terciario. 

  Laura: adulta, rural, terciario. 

  Luís: adulta, urbana, secundario. 

 

 Páx. 88/3 Toma a iniciativa.  

• Calcula o tempo e o prezo totais con cada medio de transporte. 

No tren tardaríamos 2 horas e 55 minutos e o prezo sería de 39 €.  
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No avión tardaríase 1 hora e 18 minutos, e custaría 113,5 €.  

En furgoneta tardaríamos 3 horas e 10 minutos, e custaría 29,5 €. 

 

• Que medio de transporte elixirías en cada caso? Razoa a resposta. 
 
R. M. Se o paciente o necesita urxentemente: o avión, porque é o que 

menos tarda en chegar.  

Se o paciente non o necesita con urxencia: poderiamos elixir o máis barato, 

a furgoneta. Mais, escollería o tren, por ser o menos contaminante. 

 

 

 

 

 


