
actividades
para descubrir a exposición

IV eu tamén debuxo

Copia no seguinte cadro o retrato da muller que máis che gustase:

III as mulleres valentes da miña vida

Na túa familia, ou no conxunto de persoas próximas a ti, seguro que hai algunha 

“muller valente”. Pensa un pouco e anota o nome de unha delas e explica por que che 

parece unha muller valente.

nome relación ou parentesco

a súa historia



I coñezo a exposición

II investigo sobre as mulleres dos retratos

Responde as seguintes preguntas:

1. Cantos retratos compoñen a exposición completa? 

2. Por que a autora escolleu ese número de mulleres?

 3. Por que cres que a exposición se chama Mulleres Valentes?

4. Como se chama a autora dos retratos? De onde é?

Completa os ocos:

1. Unha das mulleres naceu na Estrada. 

O seu nome é                                                                  , e naceu no ano                          .

2. Unha das mulleres retratadas practicou un deporte moi coñecido. Cal?

                                      Como se chamaba?                      

Onde naceu?                             En que ano?                  

3. Na exposición aparece unha muller cantante. Como se chama?                                                        

                                                                En que época se fixo coñecida?               

4. Hai varias mulleres que se dedicaron ao traballo científico. Procura dúas delas e anota 

no cadro os datos que se piden:

nome disciplina
científica

ano de
nacemento

lugar de
nacemento

5. Procura e anota esta información sobre 2 mulleres que se se dedicaron á pintura, ou 

algunha outra arte plástica:

nome disciplina
artística

ano de
nacemento

lugar de
nacemento

6. Atopa a 2 escritoras que aparezan retratadas. Anota os datos que se piden no cadro:  

nome século(s)
no que viviu

lugar de
nacemento

7. Procura e anota esta información sobre 2 mulleres que destacaron polo seu activismo 

social e de defensa dos valores democráticos, fronte a sistemas  totalitarios:

nome século(s)
no que viviu

lugar de
nacemento

8. Un dos retratos é completamente diferente aos demais. De cal se trata?

                                                               Cal é a diferencia?                                     

Por que cres que o debuxou así?


