
                                    UNIDADE DIDÁCTICA 

BRAVAS



      QUEN SOMOS?

A Gramola Gominola é un grupo de música infantil, en galego, pensado para as máis pequenas e pequenos da casa. 

Pero non é un grupo máis, non é o de sempre, é unha banda de rock!!

A historia de A Gramola Gominola, da nosa historia, é un conto que comeza uns anos atrás; entre guitarras, rock, 

paixóns e desvelos pola música (como non podía ser doutro xeito!). 

Paco Cerdeira, o noso Paco, daquela xa andaba con Zënzar e propuxo crear un grupo de música pensado para os máis 

cativos da casa, (e os non tan cativos!). E foi entre os ensaios e concertos de Zënzar cando a idea de crear unha banda 

de rock para nenas e nenos comeza a escribirse. 

Porque... se os grandes teñen música con ‘xeito’ por que as pequenas e pequenos non poden berrar un ‘HEI, HO, LETS 

GO’ sen importar a idade?

A idea quedou un tempo na neveira, outros proxectos, outras ideas foron nacendo en paralelo e, grazas a elas, á 

casualidade e ó destino as pezas do crebacabezas foron encaixando. 

Un dos primeiros en unirse a ese berro foi Anxelo de Xermar (baixo) pero aínda lles faltaba camiño por andar.

Un día apareceu Ro Muñoz (batería) para xogar á billarda. Pero logo de ver o dominio que tiña das baquetas, souberon 

que el tiña que unirse ao proxecto xunto coa súa billarda. O crebacabezas estaba case finalizado pero aínda lles faltaba 

unha peza crucial, o cromo que nunca toca para rematar o álbum, a chapa coa que sempre gañas o xogo... a cantante. 

Pero de súpeto, nun concerto, unha rapaza morena cunha longa trenza comezou a cantar. Cantou, cantou tanto e tan 

ben que Paco, Anxo e Ro ensináronlle o crebacabezas por se ela, ao mellor; podía atopar a peza que faltaba. E así foi, 

atopouna. Paula Romero (voz) encaixou perfectamente nesta historia, na nosa historia!
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      OBXECTIVOS XERAIS
Desenvolver no alumnado, mediante a música e o arte como fío condutor, valores sociais e medioambientais moi 

presentes e necesarios na nosa sociedade actual: a educación na igualdade e a non discriminación por razóns de 

xénero, a inclusión educativa, preservación da paisaxe e o coidado da flora e da fauna galega, a educación 

emocional, a loita contra o acoso escolar e a posta en valía da lingua galega.

Proporcionar ao alumnado e profesorado recursos para comprender e traballar todas estas temáticas dunha 

maneira flexible, aberta e creativa, para desenvolver unha actitude crítica e responsable no alumnado de cara a 

estas problemáticas. 

   OBXECTIVOS ESPECÍFICOS
Desenvolver a sensibilidade musical. 

Mellorar as capacidades rítmicas e psicomotrices empregando o corpo como elemento sonoro na participación 

activa dun concerto. 

Coñecer e discriminar o timbre, a forma e as partes dos instrumentos dunha banda de rock: voz, batería, guitarra 

eléctrica e baixo. 

Coñecer e poñer en práctica as pautas de convivencia e comportamento na asistencia a un concerto.

Construír unha imaxe positiva da lingua galega e descubrir o seu valor como ferramenta de creación artística. 

Comprender a necesidade do empoderamento da muller na sociedade e a educación na igualdade de xénero. 

Desenvolver a comprensión da paisaxe que os rodea e a importancia da súa preservación.
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       COMPETENCIAS CLAVE 
Competencia social e cívica (CSC)

O alumnado forma parte activa da sociedade, e como tal, adquiren uns dereitos e deberes. Comprender os códigos de conduta aceptados na 

súa sociedade, aceptar a diversidade cultural na que estamos inmersos facendo fincapé na igualdade e a non discriminación entre mulleres e 

homes e o respecto a outras culturas é un piar fundamental en calquera acción educativa. Manifestar solidariedade e interese por resolver 

problemas, participar de maneira construtiva en actividades en grupo e ter unha disposición para superar posibles prexuízos son aspectos de 

vital importancia no desenvolvemento persoal en idades temperás. 

Competencia conciencia e expresións culturais (CCEC)

Capacidade para apreciar a importancia da expresión a través da música, artes plásticas e escénicas e a literatura. Debese educar no aprecio e 

respecto á herdanza cultural, en calquera das súas vertentes, mostrando interese polos distintos xéneros artísticos, respectando o dereito á 

diversidade cultural e a liberdade de expresión, valorando o traballo artístico e respectando as creacións dos demais. 

Competencia no sentido da iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)

Adquisición das habilidades necesarias para converter ideas en actos, como a creatividade ou as capacidades para asumir riscos e xestionar 

proxectos, adaptarse ao cambio e a resolución de problemas, ser autocríticos, fomentar a súa autoestima e desenvolver iniciativa.

Competencia en comunicación lingüística (CCL)

Habilidade para empregar a lingua , expresar ideas e relacionarse con outras persoas con unha actitude de respecto cara a o dialogo crítico e 

construtivo recoñecendo o mesmo como unha ferramenta clave para a convivencia, así como ser consciente da repercusión da lingua noutras 

persoas e culturas e respectar esa diversidade lingüística. 

Competencia Aprender a aprender (CAA)

Unha das máis importante para a autonomía do alumnado. É a capacidade do alumno para iniciar a súa a aprendizaxe e persistir nela, 

organizando as súas ideas e o tempo do que dispón, traballando de maneira cooperativa ou individual para acadar un obxectivo. 

Competencia dixital (CD)

Emprego efectivo e responsable das novas tecnoloxías como un recurso para a obtención e procesamento de información, así como ser 

conscientes dos riscos inherentes a dito recurso, actuando sempre de forma responsable e con unha visión crítica. 
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        CONTIDOS
Os contidos que se traballan a través deste concerto e U.D son:

A paisaxe: árbores autóctonas galegas e o impacto das especies foráneas. 

Modelo de muller autónoma e independente: Bravas. 

Rexeitamento ás discriminacións provocadas pola desigualdade de xénero. 

Comunicación de ideas, emocións, sentimentos e aprendizaxes mediante o emprego de técnicas expresivas, 

artísticas e audiovisuais. 

Acción, compromiso e reivindicación como elemento de transformación contra o abuso escolar. 

Defensa e posta en valor da lingua galega.

        ELEMENTOS TRANSVERSAIS
Igualdade efectiva entre homes e mulleres e a prevención da violencia de xénero, e dos valores inherentes ao 

principio de igualdade de trato e non-discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social.

Aprendizaxe da prevención e da resolución pacífica de conflitos.

Rexeitamento a calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia.

Erradicar os comportamentos, estereotipos e contidos sexistas, así como aqueles que supoñan discriminación por 

razón da orientación sexual ou da identidade de xénero, favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, 

bisexual, transexual, transxénero e intersexual.

Importancia do coidado do medio ambiente, así como da conservación da paisaxe e o patrimonio paisaxístico. 

As emocións básicas e a súa identificación.

O traballo en equipo.
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        METODOLOXÍA
Dende Gramola Gominola, queremos apoiar a tarefa educativa e contribuír a unha educación de calidade que permita 

desenvolver, dunha maneira lúdica e significativa as competencias clave do alumnado participante, incidindo na 

programación de actividades complementarias para os centros educativos.

Para iso, ofrecemos unha propostas pedagóxicas, para facilitar ao profesorado a súa implantación na aula de maneira 

transversal e vinculadas aos contidos curriculares do nivel educativo. Para o desenvolvemento destas actividades 

didácticas tivéronse en conta os elementos curriculares que están delimitados pola lexislación vixente, especificando os 

obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe e competencias que se traballan en cada unha 

delas.

Recomendase desenvolver esta unidade didáctica (U.D) de maneira aberta e flexible, adaptándoa as necesidades 

específicas de cada alumna/o, aula e centro no que se leve a cabo a mesma. O profesorado deberá actuar como 

dinamizador e guía durante a súa posta en marcha, sendo o alumnado o responsable do seu propio proceso de 

ensinanza-aprendizaxe mediante a investigación activa e traballo en grupo. Recoméndase empregar unha metodoloxía 

activa, partindo dos intereses e das motivacións das nenas e dos nenos. Teranse en conta os diferentes ritmos de 

aprendizaxe e niveis educativos do alumnado participante: tanto nos contidos como no desenvolvemento das 

actividades previas e posteriores ao concerto. 

Durante o concerto promoverase unha experiencia vivencial implicando ao público e tentando provocar sensacións 

pracenteiras e de goce a través da música. Ao mesmo tempo, mediante cada unha das personaxes das cancións 

queremos traballar todos os contidos anteriormente mencionados para a consecución dos obxectivos da U.D. 
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   MARCO LEXISLATIVO
Son moitas e variadas as referencias lexislativas nas que se apoia este proxecto en relación ao seu eixo central, 

que é comprender a necesidade do empoderamento da muller na sociedade e a educación na igualdade de xénero, 

conseguir centros inclusivos, a coeducación e prevención da violencia de xénero.

A franxa de idade á que vai dirixido é os últimos niveis da etapa de educación primaria, é a de escolares de primaria, 

dos últimos niveis desta etapa educativa. A equidade non é unha opción para os centros educativos. Dispoñen de 

normativa, plans, protocolos e outras accións. 

Este material ven a reforzar e complementar o traballo docente con diversas actividades que seguen os preceptos 

entre outras de:

 Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de educación (LOE) •

- Artigo 1. Principios. O sistema educativo español inspírase son seguintes principios: b)  A equidade, que garanta a 

igualdade de oportunidades para o pleno desenvolvemento da personalidade a través da educación … c) A transmisión 

e posta en práctica de valores que favorezan …/… a tolerancia, a igualdade … e) A flexibilidade para adecuar a 

educación á diversidade de  aptitudes, intereses, expectativas e necesidades do alumnado … l) O desenvolvemento, na 

escola, dos valores que fomenten a igualdade 

- Artigo 2. Fins. O sistema educativo español orientarase á consecución dos seguintes fins: b) A educación no respecto 

dos dereitos e liberdades fundamentais, na igualdade de  dereitos e oportunidades entre  homes e mulleres e na 

igualdade de trato e non discriminación das persoas con discapacidade. c) A educación no exercicio da tolerancia e da 

liberdade dentro dos principios democráticos de convivencia, así como na prevención de conflitos e a resolución pacífica

dos mesmos
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   ESTRUTURA DA UNIDADE DIDÁCTICA
Esta unidade didáctica esta pensada para levar a cabo nas seguintes etapas: 

Que sabemos? 

Proposta de diferentes actividades a realizar na aula para a preparación do concerto ao que se vai asistir: coñecer 

o grupo, que tipo de música tocan, instrumentos... Por outra banda móstranse 4 das cancións do novo disco coas 

que traballaremos os contidos curriculares nas sesións posteriores ao concerto.

O concerto! Let’s go!

Chegou a hora de enfrontarnos ao abuso escolar, protexer a natureza, defender a lingua e visibilizar as 

emocións coas nosas BRAVAS a ritmo de ROCK & ROLL!! Prepara as túas mans, pes e voz e vamos 

derrotar a DONA TRONA! 

Investigamos! 

Actividades de debate, escritura e  investigacións vinculadas aos contidos das letras dalgunhas cancións do 

concerto didáctico.

Avaliación...Que che pareceu?

Ao remate o alumnado realizara unha avaliación sobre a actividade. Tamén se adxunta unha avaliación para o 

profesorado sobre a unidade didáctica e das actividades programadas. .

9



ACTIVIDADES 5º e 6º de educación primaria

Competencias Clave:
CSC, CCEC, CSIEE, CCL, CAA e CD. 

Contidos curriculares:
Son moitos os contidos curriculares que se poden tratar dende as diferentes áreas de coñecemento. Recollemos a 
continuación aqueles relacionados coas ciencias sociais e naturais, así como contidos comúns relacionados co 
desenvolvemento persoal e o uso das novas tecnoloxías:

6º educación primaria 5º educación primaria

Ciencias Sociais Ciencias Sociais

B2.6.A paisaxe: elementos que o forman, tipos de paisaxes. B2.12.A paisaxe: elementos que a forman, tipos de paisaxes. 

B2.10.A intervención humana no medio. Consumo responsable. Os problemas 
da contaminación.

B2.16.A intervención humana no medio. Estudo de campo das consecuencias 
da intervención humana na contorna.

Ciencias Naturais Ciencias Naturais

B3.7. Ecosistemas: pradería, poza, lagoa, bosque, litoral e cidade e os seres 
vivos. A biosfera, diferentes hábitats dos seres vivos. 

B3.7. Características e compoñentes dun ecosistema. 

B3.9. Uso de medios tecnolóxicos para o estudo dos seres vivos. B3.8. Observación e estudo dun ecosistema próximo, recoller datos, facer 
hipóteses e recollendo os resultados en diferentes soportes.

Contidos comúns Contidos comúns

B1.11. Estratexias para a resolución de conflitos, utilización das normas de 
convivencia e valoración da convivencia pacífica e tolerante.

B1.2.Busca e selección de información empregando as TIC e outras fontes 
(directas e indirectas), organización, análise, documentación do proceso 
(mediante uso do cartafoles) e comunicación das conclusións.

B1.3.Utilización das tecnoloxías da información e a comunicación para buscar 
e seleccionar información, simular procesos e presentar conclusións.

B1.5.Participación activa e construtiva na vida social, uso das normas de 
convivencia.
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Obxectivo xeral: 

Promover no alumnado unha actitude crítica e responsable fronte a problemáticas da nosa sociedade actual como o son

o abuso escolar, a igualdade de xénero efectiva, a defensa da natureza e da nosa paisaxe e a defensa da lingua, así 

como coñecer e aprender a manifestar as súas emocións empregando a música e a arte como fío condutor. Coas 

personaxes das nosas cancións, as BRAVAS, pretendemos que o alumnado analice, investigue e chegue a conclusións 

críticas mediante o traballo cooperativo, desenvolvendo as súas competencias clave ao mesmo tempo que traballan os 

contidos curriculares da súa etapa educativa. 

Obxectivos para o alumnado:

• Recoñecer os valores, achegas e innovacións das mulleres nos distintos ámbitos da nosa sociedade: científico, 

cultural e intelectual. 

• Construír unha imaxe positiva da lingua galega. 

• Comprender a importancia da preservación da paisaxe e dos ecosistemas. 

• Fomentar o traballo en equipo e de investigación. 

• Coñecer, entender e aprender a transmitir as súas emocións. 
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Obxectivos para o profesorado:

• Desenvolver a comprensión da paisaxe onde vive o alumnado a través do recoñecemento dos seus elementos 

constitutivos, diversidade natural, cultural, o valor simbólico e a importancia da preservación do territorio e da 

paisaxe.

• Promover a educación en igualdade entre a comunidade educativa co fin de alcanzar un clima de centro libre de 

actitudes discriminatorias.

• Dotar as xeracións actuais de referentes femininos que represente os valores de igualdade e rompan cos 

estereotipos de xénero que fomentan a desigualdade e a discriminación por razóns de sexo. 

• Ser guías e facilitadores no proceso de ensinanza-aprendizaxe, dotando ao alumnado de estratexias para expresar

as súas emocións de maneira positiva. 

Temporalización e Actividades

As actividades están pensadas para realizar unha primeira sesión de 50 min antes do concerto (ACTIVIDADES: Sesión 

previa ao concerto), unha segunda sesión de asistencia ao concerto e por último unha batería de actividades, sendo a 

temporalización flexible para poder ser adaptada as necesidades do alumnado e do profesorado participante.  

Recursos

Nesta unidade poñemos a disposición do profesorado e alumnado varios recursos para traballar todos os contidos da 

mesma e preparar o concerto: fichas, dinámicas, material do concerto, información do grupo, elementos curriculares...
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Actividades



Actividades: SESIÓN PREVIA AO CONCERTO

Quen son a Gramola Gominola? 
Antes de acudir a un concerto temos que saber a quen vamos ver, que estilo de música tocan, de que tratan as

súas cancións...Imos facer un traballo de investigación!

Primeira actividade (20min):

Debes buscar toda a información relativa ao grupo “Gramola Gominola”, para o que podes facer uso da internet co teu 

ordenador ou tablet e tamén podes consultar na biblioteca do centro, na biblioteca provincial, do concello ou na túa 

libraría favorita. Procura responder a estas preguntas:

• Cantos libro-discos teñen?

• Como se chaman os/as seus/súas compoñentes?

• Os/as seus/súas integrantes cantan ou tocan noutros grupos?

• Cantos grupos/solistas coñeces nos que canten mozas? Algunha fai rock?

• Cal é a imaxe da muller nestes grupos e nos seus vídeos, ao teu parecer? Gústache ou cambiarías algo?

Segunda actividade (30min):

Escribe a letra da canción de Bravas que máis che guste. Agora busca a letra dunha canción da cantante ou 

grupo que máis che guste. Reflexiona e expresa a túa opinión sobre o papel da muller en ambas.

Actividades Extra: Segues querendo saber máis? 
Nos anexos están adxuntas varias fichas para traballar o grupo e os seus instrumentos, unha sopa de letras 

para coñecer as nosas BRAVAS, e un cuestionario que pode ser empregado como elemento de debate na aula.
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Filla da natura, pasa mil traballos, 
torna os eucaliptos en freixos e carballos. 

Ten máis de mil ollos por toda Galiza
para os que non limpan por maldade ou por 
preguiza. 

Emprega os seus pulmóns, provoca furacáns, 
apagando os lumes que provocan os demais. 

Fora eucaliptais, carballeiras e namais. 

Hai un cacique, pórtase mal,
planta eucaliptos e non sabe gobernar. 
Megatronca vaino derrotar
coa súa megaforza e o súper furacán. (Bis)

Alberte Fogos é un coala malandrín, 
sulfata sen carné e apesta a calcetín. 
Ten aterrados os da súa aldea,
goberna neles, non cumpre coas promesas. 

Díxoo a Megatronca, berrouno sen parar: 
“Se plantas eucaliptos voute esnaquizar”.

Fora eucaliptais, carballeiras e namais. 

Hai un cacique, pórtase mal...(Bis)

Fóra eucaliptais!
Carballeiras e namais! 
Fórta eucaliptais
Megatronca. (Bis)                                                15    



Actividades: MEGATRONCA

Actividades✎

Debate na aula (20 min)

Tras a lectura e audición da canción de Megatronca, formúlanselles as seguintes preguntas ao alumnado. A medida que 

van respondendo podemos guialos a realizar un debate arredor deste tema. 

• Quen é Megatronca?

• Que é unha árbore autóctona? 

• Os eucaliptos son autóctonos de Galicia? Se non o son...de onde son?

• Porque é prexudicial introducir especies non autóctonas nun ecosistema? 

• Que impacto ten o eucalipto na nosa paisaxe e no noso ecosistema?

Investiga máis! (30 min)

Cales son algunhas das árbores autóctonas de Galicia? 

En grupo debedes buscar información empregando as TIC ou a biblioteca escolar e elaborar unha ficha sobre unha 

árbore autóctona de Galicia. Compartídea co resto de compañeiras/os para descubrir máis tipos de árbores do noso 

ecosistema! 
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Non hai ninguén que adestre mellor
que a doutora Xalapeño,
pola súa dedicación, polo seu empeño.
Estimula os teus sentidos, ela activa a túa mente.
Faiche mellorar, sen darte de conta, nun repente. 

Practica, practica, para dalo todo.
Practica, razoa e pensa ante todo. (x2)
Forza, forza, forza é o que temos.
Forza, forza, forza coma demos. (x2)

Non hai ninguén que adestre mellor
que a doutora Xalapeño,
pola súa dedicación, polo seu empeño.
Se voas chegarás ao ceo, se es forte
levantarás o mundo.
Se es intelixente, ela fará que sexas
unha gran xenia.

Practica, practica para dalo todo.
Practica, razoa e pensa ante todo. (x2)
Voa, voa, coas ás alzadas.
Voa, voa, tan alto como poidas. (x2)

Non hai ninguén que adestre mellor
que a doutora Xalapeño,
pola súa dedicación, polo seu empeño.
Para a súa filla fixo un mundo de acuarela.
Da imaxinación que tiña fixo
a Fábrica de Carmela.
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Actividades: DOUTORA XALAPEÑO

Actividades✎

Ponte as lentes de xénero! (20 min)

Tras a lectura e audición da canción da Doutora Xalapeño, trataremos a importancia do papel da muller en distintas 

facetas científicas, culturais e literarias e na importancia da súa visibilización na escola. 

Para facelo máis interesante podemos crear as nosas lentes violetas, como as da doutora Xalapeño, para que nós 

axuden a ver mellor as inxustizas e desigualdades de xénero.(Anexos) 

Dividimos aos estudantes en grupos e pedímoslle a cada grupo que escolla un libro de calquera materia. A continuación 

animámolos a buscar e analizar as referencias que se fan ás mulleres e aos homes, poden ter en conta algún dos 

seguintes puntos a buscar: 

• Busca de personalidades, autores e autoras, científicos e científicas...

• Que imaxes que reproducen de cada un dos sexos? Hai un rol ou estereotipo definido para cada sexo?

• Análise de algún texto que reproduza estereotipos de xénero. 

• Tipo de linguaxe empregada para cada sexo. 

Investiga (30min)

A doutora Xalapeño adestra as mellores cualidades que temos cada unha de nos. 

Busca información sobre mulleres importantes na nosa sociedade pasada ou presente e cal foi o seu traballo. 

Logo compartide entre vós as vosas investigacións!

Podes empregar internet ou de seguro que na túa biblioteca escolar hai libros moi interesantes sobre este tema! 

18



Pica Pica (x4)
Pica Pica, todas xuntas
imos en acción. 
Pica Pica un montón,
Pica Pica en acción,
Pica Pica a cachón,
Pica Pica todas xuntas imos en acción.(x2)

Somos a banda Pica Pica
camiñando sen temor.
Somos nenas de aldea,
Navia, Valen e Antón.

Sempre listas se o precisas
para loitar contra a opresión.
A xente que é abusona
corre toda con pavor.

Xúntate, únete a nós.
Con forza e valor o mundo
mudarás.
Sempre a mellor, ningunha
inxustiza
quedará sen solución.

Pica Pica a cachón,
Pica Pica un montón,
Pica Pica en acción,
Pica Pica a cachón,
Pica Pica todas xuntas imos en acción.

Somos a banda Pica Pica,
non hai grupo máis molón,
coa xustiza por bandeira,
a xente ruín escapa de nós.

Ningún cole da comarca
ten alumnado con temor.
Polo día e pola noite
listas para entrar en acción.

Xúntate, únete a nós 
con forza
e valor; o mundo mudarás
sempre a mellor, ningunha inxustiza
quedará sen solución. (Bis)

Somos a banda Pica Pica. (Bis)



Actividades: BANDA PICA PICA

Actividades✎

Todos xuntas imos en acción. Debate na aula.(20min)

A Banda Pica Pica loita para que non haxa inxustizas en ningún colexio. Abordarase con esta actividade o bullying 

e outros tipos de acoso escolar mediante un debate na aula e unha tarefa de solución de problemas en grupo. 

Responderán a seguinte batería de preguntas: 

• Que é un dereito?

• Cales son os dereitos das nenas e nenos? 

• Crees que todas e todos debemos ter os mesmos dereitos? 

• Sempre se respectan na nosa sociedade os dereitos das persoas? Se é que non...ocórreseche algún exemplo? 

• A banda pica pica cando actúa? 

• Coñeces que é o bullying? 

Ti que farías?(30min)

Agora tendes que crear un grupo como a Banda Pica Pica na aula. Se houbera un caso de bullying no voso colexio...que 

poderiades facer para solucionalo? Imaxinade un caso no que se puidera estar vulnerando os dereitos dunha 

compañeira ou compañeiro e debatede entre todas e todos para chegar a unha solución a este problema. Logo 

compartídeo co resto da vosa clase. 

Actividade Extra: Crea un cómic!(50min)

Anima ao alumnado a crear un cómic reflectindo a situación que acaban de traballar en grupos, pero desta vez

plasmando as súas conclusións de maneira creativa nun cómic. 
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Eu son a árbore máis feita e valiosa.
Transmito a lingua, poder xeracional.

Podes cantar, ler, rir e investigar,
xogar, amar e tamén traballar.

Comeuche a lingua o gato?
Achégate, eu vouche ensinar:

Que eu falo, ti falas,
que eu falo, ti falas,

que eu falo, e falas ben. (Bis)

Teño raíces, son firme e verdadeira,
non son caduca, eu son inmortal.

Nas miñas follas escribes os teus versos,
na nosa lingua eu vouvos cantar.

Comeuche a lingua o gato?
Achégate, eu vouche ensinar:

Que eu falo, ti falas,
que eu falo, ti falas,

que eu falo, e falas ben. (Bis)

Eu falo, ti falas, ela fala, 
nós falamos, vós falades, elas falan. (x4)

Eu, eu falo, 
eu, eu falo, uh! (x4)

Comeuche a lingua o gato? ... (Bis)



 

ANEXOS
BRAVAS!



                Actividade: Ponte as lentes de xénero! 

Imprime o seguinte modelo de gafas para decoralas coa cor das BRAVAS, o violeta, e así poder 
detectar todas aquelas inxustizas, discriminacións por sexo e estereotipos nos teus libros. 
Colorea, recorta pola liña de puntos e podes empregar un pau longo para suxeitalas como se 
fora unha máscara. Ponte as lentes de xénero! 



CARTA DAS BRAVAS AS NENAS E NENOS

Rapazas e rapaces:

Seguramente non nos coñezades, aínda que estivemos actuando na sombra 

durante moooito tempo. 

Pero chegou o momento do rexurdir da luz e presentarnos a todas e todos vos! 

Somos mulleres, mulleres BRAVAS que inspiramos e damos luz ao mundo!

Vámonos presentar. 

MEGATRONCA, filla da natura e defensora do carballo, árbore galega.

OPACA, sempre teño o que precisas, sempre teño a solución ao problema, pero

non son fácil de ver.

DOUTORA XALAPEÑO, non hai ninguén que adestre mellor as nosas 

capacidades e intelixencias. 

PAZ, axúdanos a atopar a calma en momentos de tristeza, está no noso 

interior. 

A BANDA PICA PICA, ningún colexio terá nunca alumnado con medo. 

A LEBRE CHOUTEIRA, defensora da fauna dos montes. Coidado cazadores/as!!

A MUSICANA, pelexando contra os/as que asoballan aos demais e destrúen. 

RAIOLA TAROLA, é todo enerxía e forza, é como un volcán! 

SUPERLINGUA, árbore defensora da nosa lingua. Comeuche a lingua o gato? 

E por último, A GUERREIRA DO ARCO DA VELLA, mudará o mundo con luz e 

cor! 

Pero sempre segue a haber escuridade no noso mundo, a infame DONA 

TRONA é feliz se ti estás  triste, ou tes medo, ou te anoxas. Por iso debes 

axudarnos a vencer a DONA TRONA  a ritmo de ROCK & ROLL enfrontándonos

xuntas e xuntos ao abuso escolar, defender a nosa lingua, protexer a natureza 

e a paisaxe e sempre, sempre, visibilizar as nosas emocións. 

Que dicides? 

SODES BRAVAS E BRAVOS??

SI? IMOS ALÓ!



INSTRUMENTO DO
GRUPO

 

FAMILIA
 

Corda Fretada

Percusión de
Altura

Determinada

Corda
punteada

Corda fretada

Vento madeira

Electrófono

Percusión de
Altura

Indeterminada

INTEGRANTE

 
 

El Fari

Ro Muñoz

Anxelo de
Xermar

Paula
Romero

Pili Pampín

Pakolas

Santiago
Pemán

 
 

 

 



ACTIVIDADE: SESIÓN PREVIA AO CONCERTO

Atopa todas as BRAVAS
do noso disco.

Na seguinte sopa de letras 
atópanse as personaxes do noso disco 

agardando unha misión para actuar. 
O mundo está nas túas mans! 

MEGATRONCA

OPACA

DOUTORA XALAPEÑO

PAZ

BANDA PICA PICA

LEBRE CHOUTEIRA

MUSICANA

RAIOLA TAROLA

SUPERLINGUA

GUERREIRA DO ARCO
DA VELLA

DONA TRONA



RESULTADOS



Actividade: Sesión previa ao concerto

  Que opinas sobre a música? 
Gústache ou non? Que tipo de música escoitas? 

Gústache a música en directo? 
Todas e todos os da túa clase escoitades o mesmo?

1. Gústache a música?
Si, moito, non paro de escoitar música. 

Bastante. 

Non, a música non é algo importante para min.
 

2. Con que frecuencia escoitas música? 
Sempre que podo. 

Ocasionalmente escoito algunha canción. 

Soamente se alguén a está escoitando. 

3. Que música é a que máis escoitas? 
Pop.

Reggaetón ou trap.

Rock.

Rap. 

Blues. 

Clásica.

Outros. 

4. Gústache a música rock? 
Si.

Non.

5. A música que escoito podo definila como...
Relaxada

Dinámica

Violenta



6. Tes algún grupo ou cantante favorito? De ser si, escribe 
cal ou cales. 

Non

Si. Cal ou cales? ____________________________________

7. Escoitas o mesmo tipo de música cando estas sola o que /

cando estas coa túa familia? 
Si

Non

8. Onde escoitas música? Podes marcar varias. 
Televisión

Radio

Móbil, ordenadores, tablets...

Música en directo e concertos. 

9. Escoitas música diferente segundo o teu estado de ánimo?
Triste, alegre, tranquila...

Si

Non

10. Crees que a música ten impacto (positivo ou 
negativo) na sociedade? Se queres podes dicir o porque. 

Non

Si

(opcional) Penso que.... 
___________________________________________________________________

_______________________________________________________.

11. Tocas algún instrumento? 
Non

Non, pero gustaríame aprender. 

Si. Cal ou cales? ______________________________________.



Cuestionario: PROFESORADO

Cuestionario para o profesorado participante na actividade. Risque o enunciado que mellor 
reflicta a súa opinión:

1. Durante as actividades da sesión previa ao concerto o alumando mostrouse interesado 
na actividade. 

Todo o tempo Case todo o tempo A metade do tempo Nalgúns momentos En ningún momento

2. Durante o desenvolvemento do concerto didáctico as/os alumnas/os participaron 
activamente.

Todo o tempo Case todo o tempo A metade do tempo Nalgúns momentos En ningún momento

3. Durante o desenvolvemento das actividades posteriores as/os alumnas/os participaron 
activamente facendo preguntas, achegas...

Todo o tempo Case todo o tempo A metade do tempo Nalgúns momentos En ningún momento

4. O alumnado mostra unha actitude e valoración positiva sobre a actividade e o concerto
da Gramola Gominola. 

Moi de acordo De acordo Algo de acordo En desacordo

5. As aprendizaxes das actividades desenvoltas parécenme significativas. 

Moi de acordo De acordo Algo de acordo En desacordo

6. As actividades desenvoltas parécenme moi útiles para traballar transversalmente o 
currículo dos cursos aos que vai dirixida a unidade didáctica. 

Moi de acordo De acordo Algo de acordo En desacordo

7. O análise das actitudes manifestadas polo alumnado participante en relación aos 
obxectivos a acadar é satisfactorio. 

Moi de acordo De acordo Algo de acordo En desacordo

8. As actividades propostas fomentan os valores de igualdade de xénero, coeducación e 
inclusión que se pretenden con esta unidade didáctica. 

Moi de acordo De acordo Algo de acordo En desacordo



Cuestionario: ALUMNADO

Colle a túa cor favorita, como a Guerreira do Arco da Vella, e enche este cuestionario coa túa 
opinión. Sede bravas/os e sinceras/os. Recordade que Dona Trona pode estar mirando e 
queremos vencela coas vosas opinións! 

1. Participaches activamente nas actividades que realizastes na aula. 

Todo o tempo Case todo o tempo A metade do tempo Nalgúns momentos En ningún momento

2. Participaches activamente no concerto da “Gramola Gominola” ao que asistiches. 

Todo o tempo Case todo o tempo A metade do tempo Nalgúns momentos En ningún momento

3. Gustouche o concerto e o grupo a Gramola Gominola? 

Somos Bravas! Moito Máis ou menos Pouco Nada

4. Cal é a túa Brava favorita?  ___________________________________________ . 

5. Aprendiches cousas novas coas actividades que realizaches?  

Moitas! Aclarei cousas que xa sabía Aprendín algo Non aprendín nada novo

6. Cal foi a túa actividade favorita? _______________________________________.

7. Traballaches ben en grupo ou prefires traballar sola/o? 

Fomos como a Banda
Pica Pica

Traballamos bastante
ben

Tivemos algún
problema

Prefiro traballar en
solitario

8. Que valoración final lle darías a esta actividade? 

Rock & Roll!! Gustoume Non estivo mal Pse...
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PRESENTACIÓN:

 A Gramola Gominola é un grupo de música infantil, en galego, pensado para as máis pequenas e

pequenos da casa. Pero non é un grupo máis, non é o de sempre, é unha banda de rock!!

 A historia de A Gramola Gominola, da nosa historia, é un conto que comeza uns anos atrás; entre

guitarras, rock, paixóns e desvelos pola música (como non podía ser doutro xeito!). Paco Cerdeira, o

noso Paco, daquela xa andaba con Zënzar e propuxo crear un grupo de música pensado para os máis

cativos da casa, (e os non tan cativos!).

 E foi entre os ensaios e concertos de Zënzar cando a idea de crear unha banda de rock para nenas e

nenos comeza a escribirse. Porque… se os grandes teñen música con ‘xeito’ por que as pequenas e

pequenos non poden berrar un ‘HEI, HO, LETS GO’ sen importar a idade?
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 A idea quedou un tempo na neveira, outros proxectos, outras ideas foron nacendo en paralelo e,

grazas a elas, á casualidade e ó destino as pezas do crebacabezas foron encaixando. Un dos

primeiros en unirse a ese berro foi Anxelo de Xermar (baixo) pero aínda lles faltaba camiño por andar.

Un día apareceu Ro Muñoz (batería) para xogar á billarda. Pero logo de ver o dominio que tiña das

baquetas, souberon que el tiña que unirse ao proxecto xunto coa súa billarda. O crebacabezas estaba

case fnalizado pero aínda lles faltaba unha peza crucial, o cromo que nunca toca para rematar o

álbum, a chapa coa que sempre gañas o xogo… a cantante.

 Pero de súpeto, nun concerto, unha rapaza morena cunha longa trenza comezou a cantar. Cantou,

cantou tanto e tan ben que Paco, Anxo e Ro ensináronlle o crebacabezas por se ela, ao mellor; podía

atopar a peza que faltaba. E así foi, atopouna. Paula Romero (voz) encaixou perfectamente nesta

historia, na nosa historia!

OBXECTIVOS:

• Desenvolver a sensibilidade musical.

• Desenvolver a capacidade de escoita atenta descubrindo o pracer que esta pode aportar.

• Desenvolver os elementos rítmicos e psicomotrices a través da utilización do corpo e da 

participación activa nun concerto.

• Coñecer e poñer en práctica as pautas de convivencia e comportamento na asistencia a un 

concerto.

• Coñecer as posibilidades da voz como instrumento musical e usalo como un xeito de 

enriquecemto persoal nun contexto de relación social.

• Descubrir o valor da convivencia social nun espazo lúdico partindo da música e a súa 

contribución na mellora das relacións sociais.

• Desenvolver o coñecemento dos distintos estilos musicais.

• Mellorar o coñecemento da lingua galega e descubrir o seu valor como ferramenta de creación

artística.

• Potenciar os valores que fomenten a igualdade efectiva entre homes e mulleres e a prevención

da violencia de xénero, e dos valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non-

discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social.
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COMPETENCIAS CLAVE:

•  Conciencia e expresións culturais.

•  Competencia social e cívica.

•  Comunicación lingüística.

•  Sentido da iniciativa e espíritu emprendedor.

METODOLOXÍA:

  Empregarase unha metodoloxía activa, partindo dos intereses e das motivacións das nenas e dos

nenos. Teranse en conta os elementos psicoevolutivos tanto nos aspectos musicais como nas

temáticas das cancións do concerto. Promoverase unha experincia vivencial implicando ao público e

tentando provocar sensacións pracenteiras e de disfrute a través da música.

ELEMENTOS TRANSVERSAIS:

• Igualdade efectiva entre homes e mulleres e a prevención da violencia de xénero, e dos

valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non-discriminación por calquera

condición ou circunstancia persoal ou social. 

• Aprendizaxe da prevención e da resolución pacífca de confitos.

• Rexeitamento a  calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia.

• Evitaranse os comportamentos, estereotipos e contidos sexistas, así como aqueles que

supoñan discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero,

favorecendo a visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e

intersexual.

• A importancia da reciclaxe e do coidado do medio ambiente.

• As emocións básicas e a súa identifcación.

• O traballo en equipo.
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1. A GHRAN LAN

Aquí vén.

Xa chegou

Ela é,

a nosa solución.

O parafuso

vaiche apertar.

Con tanto cable

imos afogar.

Estade listos.

Todos en pé.

O esqueleto

imos mover

O cable vaiche soldar.

Ela é fenomenal.

Dun canon faiche un jack.

É a nosa Ghran Lan.

Cunhas orellas

sen parangón,

case perfectas,

a nosa salvación.

Ela escoita

en HF.

Que gran muller,              

é a perfección.                

Estade listos.

Esta festa

vai rematar.

Todos a bailar.

PROPOSTA DE ACTIVIDADES:

1. Quen é a Ghran Lan? Que actividades se lle dan ben? 

2. A Ghran Lan usa o parafuso, que outras ferramentas

coñeces ti en galego?
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2. MONSTRO

Mentres que o monstro cante,

tira para adiante.

Mentres que o rock non manque,

tira para adiante

E aínda que o papá se espante,

tira para adiante, tira para adiante.

Hai un monstro no meu armario,

que me esperta polas dez,

é peludo e barrigudo;

cantas tartas debeu comer!

Case que canta coma un tenor,

coa súa guitarra fai rock and roll,

e cando o sinten os meus pais,

volve ao armario da habitación.

Mentres que o monstro cante...

O monstro chámese míster Antón, 

toca moi alto na habitación. 

ao seu ampli fáltalle un botón,

o do volume, que problemón!

Mentres se poida agachar 

os meus papás non o atoparán,

as súas frases son xeniais,

o rock and roll non morrerá xamais.

Mentres que o monstro cante... 

                                                         

PROPOSTA DE ACTIVIDADES:

1. Cal é o estilo musical favorito do Monstro?

2. Que fas cando te s intes tr iste ou

desanimado? Que lle axuda ao noso Monstro a

recuperar o ánimo?
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3. O SAPO

Eu son o sapo, desta charca son o rei.

Nas miñas pozas eu impoño a miña lei.

Domino fontes, vales, ríos, eu que sei!

Non son normal, o que farás xa cho direi.

Falei co vello que nunha pedra sentou.

Son tan enorme que ata Pucho me cantou.

Son guapo, forte, unha especie en extinción.

Non sabes ti, eu son así, son o mellor.

E se ti queres vir á miña charca xogar, 

serás benvido e alí me atoparás

Co resto dos batracios e o meu coro de ras,

e así todos xuntos moi ben o imos pasar

Se polo monte ti saes pasear,

non o dubides, tes que virme visitar.

Escoita atento onde sentas un croar,

seguro que preto do pé vasme atopar.

Aí vén o sapo, deixádeo pasar.

Na súa charca, nós imos xogar.

É o mais grande de todo o lugar.

Todo o monte retumba co seu croar.

                                                          

PROPOSTA DE ACTIVIDADES:

1. Recoñeces este estilo musical? Naceu nos

EUA nos anos 50, comeza por “F” e remata por

“K”. Xa o descubriches?

2. Coñeces os animais que pode haber nunha

charca?

3. Estás de acordo coa actitude do sapo na súa

charca? Por que?
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4. IMAXÍNAO

Se queres chegar á Lúa

só tes que imaxinar,

colle folgos, brinca moito,

dun chimpo vas chegar.

Cando esteas xa en Marte

un taxi vas chamar,

atravesa as galaxias

todo dereito, sen virar.

Imaxínao, comeza a soñar.

Imaxínao, podes voar.

Imaxínao, na Lúa estarás.

Imaxínao, o que queiras será.

Un camiño empedrado

terás que atopar,

pasando Venus e a Terra

á volta Urano queda atrás.

De paseo pola Lúa

só queda gozar

durme a sesta se está chea

se é nova ponte a xogar.

Imaxínao, comeza a soñar.

Imaxínao, podes voar.

Imaxínao, na Lúa estarás.

Imaxínao, o que queiras será.

                                                      

PROPOSTA DE ACTIVIDADES:

1. Cales son os planetas do sistema solar que

aparecen nesta cantiga? Cales son os que

faltan?

2. Imaxina a túa viaxe polo espazo. Como sería?

A onde irías? Canto tempo duraría? Cales serían

as difcultades cas que te atoparías?
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5. A FÁBRICA DE CARMELA

Na fábrica de Carmela pasan cousas moi estrañas:

fai inventos reciclando, ela éche unha milmañas.

Unha nave con ferreñas que pilota a súa cadela,

unha máquina do tempo que funciona só co vento.

Carmela, Carmela, non a hai coma ela.

Carmela, Carmela, inventando es a estrela.

Na fábrica de Carmela pasan cousas moi estrañas:

fai inventos reciclando, ela éche unha milmañas.

Unha máquina con latas para pelar ben as patacas,

alimento de astronauta coas mondas das laranxas.

Carmela...

Na fábrica de Carmela pasan cousas moi estrañas:

fai inventos reciclando, ela éche unha milmañas.

Unhas lentes con mil tubos para amosarnos o futuro.

Un futuro moi fermoso derrubando calquera muro.

Carmela...

PROPOSTA DE ACTIVIDADES:

1. Como fai Carmela para reciclar?

Carmela ten contedores de cor

amarelo, verde e azul, que lixo mete

en cada contedor?

2. Que se che ocorre que podes

construir con materiais reciclados?
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6. CANCIÓN PARA DESAFINAR

Todos temos peito para berrar.

Esta canción para desafnar.

Todos temos peito para berrar.

Esta canción para desafnar.

Moitas notas quéreme ensinar,

A profe de música vaime tolear.

Ámbalas dúas orellas son esquerdas,

Escoito todo ben, sen ningunha perda. 

Por iso...

Todos temos peito para berrar.

Esta canción para desafnar.

Todos temos peito para berrar.

Esta canción para desafnar.

Moitos ritmos me quere ensinar,

A profe de música vaime tolear.

Ámbalas dúas pernas son esquerdas,

Levo ben o ritmo, sen ningunha perda. 

Por iso...

Moitos notas e moitos ritmos

para a música poder condimentar.

Pero profe, non quero que esqueza

que as cancións son para gozar  

Por iso...

Todos temos peito para berrar.

Esta canción para desafnar.

Todos temos peito para berrar.

Esta canción para desafnar.

PROPOSTA DE ACTIVIDADES:

1. Cres que a música só é para as nenas e

nenos aos que se lles dá ben? Ou cres que

todos podemos cantar, tocar e desfrutar dela?

2. Intenta cantar o retrouso desta cantiga mal

afnado e logo ben afnado, notas a diferenza?
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7. A AVOA FINA

A avoa Fina é unha muller singular,

ela é galega, vai a Alemaña, Suíza ou Nigrán.

Ten un espantallo que parece o curmán,

pon unto nas feridas para desinfectar.

e rock&roll.

A avoa Fina di que as cousas son “ghi” ou “gha”

polo almanaque mira as lúas para poder plantar.

Ten os pés na terra, ela é do rural,

o discurso da árbore quere contar,

e rock&roll.

É loitadora (ten tres ferrados de forza),

é un pouco tola (ten tres ferrados de forza).

Canta unha xota (porque ten tres ferrados de forza),

é unha artista (ten tres ferrados de forza).

é labradora (ten tres ferrados de forza)

ten unha horta (porque ten tres ferrados de forza).

A avoa Fina quere ir en burro mercar,

se vai á praia,

unha gaivota quere roubar.

Galicia, pisa forte, di sen parar.

Ti es sempre ti aquí ou alá,

e rock&roll.

É loitadora...

                                                         
    

PROPOSTA DE ACTIVIDADES:

1. Como defnirías á Avoa Fina?

Coñeces alguén coma á Avoa Fina?

Gústache a súa forma de ser? Por que?

2. Cal é o seu traballo? Cres que é

importante?
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8. O CORO DA MAN

Na nosa man hai un coro da que son fan.

Eu non te engano cando digo

que o maimiño e o mellor soprano,

Aí vén o contralto,

o pequeniño destacando co seu vibrato,

co seu vibrato.

Vamos cantar,

vamos bailar.

Imos compartir,

imos rir,

imos gozar.

O furabolos barítono é bonachón.

Obsequia notas doces sáenlle todas do corazón.

Mentres retumba o chan

co baixo do matapiollos que nos fai soñar,

que nos fai soñar.

Vamos cantar,

vamos bailar.

Imos compartir,

imos rir,

imos gozar.

Co dó de peito e sen temor,

ai vén o pai de todos, que gran tenor.

Cinco mil latexos con paixón.

Cinco almas cantando ao son.

Vamos cantar...

                                                       

PROPOSTA DE ACTIVIDADES:

1 . Busca os nomes dos dedos da man nesta

cantiga. 

2. Sabes o que é a música Gospel? Investiga cal

é a súa orixe.

3. Nun coro cantan todos a mesma melodía?

Sabes o que son as cordas dun coro? Atópaas

nesta cantiga. 



                                                              A Gramola Gominola- UNIDADE DIDÁCTICA
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 

9. SORRIR

Ola rapazas e rapazas!, 

aquí estamos na praia á beiriña do mar,

gozando do solpor e dígovos: peace e amor.

Aquí estamos na praia,

dígovos: paz e amor,

vou facer unha festa,

se vés ti é mellor.

A carón do lume estamos

bailando, sorrindo, cantando.

Quero que dure para sempre, 

estar na praia tocando,

porque non podo parar de soñar.

Sorrir, a min séntame ben, sorrir,

séntache moi, moi ben, sorrir,

séntanos moi ben, sorrir,

peace and love reggae music para ti.

Hoxe nadei cun tiburón,

un golfño e unha balea.

Bailamos no fondo do mar

breaking dance cunhas sereas;

non consigo parar de tocar.

Sorrir, a min séntame ben, sorrir,

séntache moi, moi ben, sorrir,

séntanos moi ben, sorrir,

peace and love reggae music para ti.
PROPOSTA DE ACTIVIDADES:

1. Sabes o que é a música Reggae? Busca a 

súa orixe. Cal é o artista máis coñecido de 

música Reggae?

2. Cres que é importante sorrir? Por que?
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10. NON MOVAS A CRISTA

Ei pa’, non movas a crista,

que vou durmir a sesta.

Non quero espertar.

Ei ma’, tes o pelo pincho,

non fagas de trincho.

Vasme desinchar.

Mira que sodes, sodes moi punkis.

Portádevos tranqui.

Eu quero estudar.

Punkis unidos xamais serán vencidos.

Punkis unidos xamais serán vencidos.

HEI HO LETS GO!

HEI HO LETS GO!

Ei pa’, non movas a crista.

Estou na cociña, 

eu quero ser chef.

Ei ma’, pela as patacas.

Eu fago o adubo.

Quero xantar. 

Arroz con chícharos, patacas novas

Repolo de Betanzos, e máis cebolas,

e máis cebolas, e máis cebolas,

Arroz con chícharos, patacas novas.

                                                         

PROPOSTA DE ACTIVIDADES:

1. En que país naceu a música Punk?

2. O protagonista desta cantiga quere ser chef, 

que receita farías ti se foses un chef?

3. Nesta cantiga está escondida outra cantiga 

popular moi coñecida, saberías cantala?
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11. A PITA RÉCORDS

Esta é a historia dunha pita singular,

Sariña pico punki coa súa banda do curral.

Mofábanse os galos, a súa crista era pequena,

pero coa súa guitarra era a raíña dando leña.

A Pita Récords vai triunfar,

Sariña pico punki é fenomenal.

A Pita Récords vai triunfar,

ela non se engurra neste mundo musical.

Aiii, mamá galiña non me deixan cantar.

Pensan que por pita eu non sei berrar.

Non te engurres, flla, teste que lembrar,

Que aquí, a que pon os ovos éche a túa nai.

A Pita...

Con moita alegría vouche agasallar,

miles de cancións para poder saltar.

Os galos que protesten, xa o dixo miña nai,

por unha orella me entra, e pola outra me sae.

A Pita...

                                               

PROPOSTA DE ACTIVIDADES:

1. Por que non lle deixaban facer un grupo 

de Rock á Pita Sariña? Teñen o mesmo 

dereito as galiñas que os galos de facer 

Rock&Roll?

2. Cal é a formación instrumental básica na 

música Rock? Gustaríache ter un grupo de 

Rock? Con quen farías a túa banda? 
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12. CAMPIÓN INTERNACIONAL

Quero saír xogar. 

Teño un novo palán,

unha billarda de buxo

e a sorte na man.

Quero verde, quero aire,

espazo para imaxinar.

Un estadio cheo de xente

Bater a marca mundial.

Son o campión internacional.

Son o campión do mundo mundial.

Veño sendo o rei do atino.

chapas teño a mancheas.

Promete non enfadarte 

aínda que comigo perdas.

Quero saír a xogar,

facer amigos no parque,

xogando ao pión ou ás chapas,

xogando ao bote ou á chave.

Son o campión internacional.

Son o campión do mundo mundial.

Son o campión internacional.

Son o campión do mundo mundial.

PROPOSTA DE ACTIVIDADES:

1. Que xogos tradicionais coñeces? De que 

xogo tradicional é campión internacional o 

noso protagonista?

2  Cres que é importante practicar deportes

ao aire libre? Por que?


