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O Concello de Betanzos pon a disposición da poboación maior
materiais para adestrar a memoria e estimular as diferentes
funcións cognitivas.
Debido ás restriccións sanitarias provocadas pola COVID-19, e dado que a poboación
maior de 60 anos é un grupo especialmente vulnerable aos efectos do coronavirus, no
curso 2020/2021 non foi posible inciar, polo momento, o Obradoiro de Memoria e
Estimulación Cognitiva, o cal vense realizando de forma periódica nos últimos anos por
parte dos Servizos Sociais do Concello de Betanzos.

É por isto que o Concello publica unha serie de materiais para exercitar a mente, que poden
ser consultados e descargados por parte de todas as persoas maiores interesadas na web
e nas redes sociais municipais. Ademais, estes materiais entregaranse ao alumnado que
estivo inscrito no Obradoiro de Estimulación Cognitiva no curso anterior.

As tarefas tipo que se poderán encontrar abranguen dende aquelas máis xerais que poñen
o foco no cálculo, a comprensión lectora, a copia e o debuxo; ata aquelas máis específicas
para o adestramento da memoria, e que fan fincapé no recoñecemento, no recordo e na
reminiscencia.

Con iniciativas como esta, O Concello de Betanzos pon o seu gran de area para minimizar
as consecuencias psicolóxicas que pode ter a situación de illamento social na poboación
maior brigantina.

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade se garante mediante cotexo na sede electrónica deste
organismo co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe (artigo 42.b da Lei 40/2015, de 1 de outubro,
de réxime xurídico do sector público).

MATERIAIS PARA EXERCITAR A MENTE

OBRADOIRO DE MEMORIA E ESTIMULACIÓN COGNITIVA
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TAREFAS DE RECORDO E RECOÑECEMENTO
UN, DOUS, TRES...
Recorda o programa de televisión da Ruperta? Pois nel
quen participaba tiña que recordar nomes en diferentes
categorías.
Participe como se vostede estivera concursando e recorde:
• 6 animais mariños:
• 6 electrodomésticos:
• 6 libros:
• 6 actrices:
• 6 títulos de cancións:
Agora elixa tres nomes calquera dos recordados na tarefa anterior e
constrúa con eles unha pequena historia, sen pasarse do espazo do
cadro.
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A TÚA CARA SÓNAME...
A continuación vai ver 6 imaxes de personaxes famosas de Galicia.
Debaixo de cada fotografía poña o seu nome e a súa profesión.

Nome:

Nome:

Nome:

Profesión:

Profesión:

Profesión:

Nome:

Nome:

Nome:

Profesión:

Profesión:

Profesión:
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TAREFAS DE ASOCIACIÓN
REFRANEIRO POPULAR
Una as dúas columnas para crear ditos populares españois:
Vísteme despacio

cuchara de palo

No me quieras tanto

poco mordedor

En casa del herrero

amanece más temprano

Perro ladrador

que tengo prisa

No por mucho madrugar

y quiéreme mejor

A donde va Vicente

agua lleva

Cuando el río suena

ni come ni deja comer

El perro del hortelano

a donde va la gente

A PEZA QUE NON ENCAIXA
Encontre a palabra que non encaixa na lista e rodéea.
chocolate - bombón - sal - pastel
azucre - pementa - ourego - tomillo
cabana - papel - masía - piso
coche - tren - moeda - barco
bufanda - guantes - gorro - bermudas
culler - bandexa - garfo - coitelo
licor café - oruxo - licor de herbas - champán
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CADA MONUMENTO PARA O SEU LUGAR
Una cada imaxe coa localidade galega que lle corresponda:

CEDEIRA

LUGO

SANTIAGO

RIBADEO
Sabería dicir cómo se chaman cada un dos monumentos?
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ANTÓNIMOS
Una as palabras da primeira columna cos seus opostos.
Alta

Frioleiro

Delgado

Rico

Caloroso

Chea

Estreito

Gordo

Pobre

Malo

Famenta

Ancho

Bo

Baixa

SINÓNIMOS
Escriba, en cada caso proposto, unha palabra que teña o mesmo
significado.
Gafas:
Gozar:
Gargantilla:
Guiso:
Golosa:
Amoroso:
Arar:
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TAREFAS DE DISCRIMINACIÓN VISUAL
DE FROITAS E VERDURAS
Encontre na seguinte imaxe todas as froitas e verduras que aparecen,
rodeándoas cun círulo.

Cantas verduras encontrou?
E cantas froitas?
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ONDE ESTÁ?
De todas as nenas e os nenos que aparecen nas fotografías, case todos
se repiten menos un. Encontre a fotografía non repetida marcándoa
cunha X.

A fotografía que non se repite, que emoción pensa que mostra?
Hai unha nena que se repite catro veces, que emoción pensa que mostra?
Identifica outras emocións no resto de caras?
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DOUS EN UN
En cada unha das seguintes imaxes hai dúas superpostas. É capaz de
encontralas?

Que dous animais observa?

Que dous animais observa?
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TAREFAS DE COMPRENSIÓN
TRES GARDENIAS PARA TI...
Lea o seguinte texto e responda ás preguntas poñendo unha X na
categoría correspondente de verdadeiro (V) ou falso (F).
Antonio Machín, nacido en Cuba, fillo de emigrante galego, iniciou a súa
carreira musical na Habana, en 1920. Pero o gran éxito non lle chegou ata 9
anos despois coa canción "El Manisero".
En 1939 visita por primeira vez España, país no que desenvolverá toda a súa
carreira. Acompañándose das súas maracas, con títulos tan célebres como
"Dos gardenias", "Madrecita", "Angelitos negros"…
Casouse en 1943 en Sevilla con Mª dos Anxos Rodríguez e tivo unha filla,
chamada Irene.
V

F

Antonio Machín naceu en España
Seu pai era galego
Iniciou a súa carreira en México
O seu primeiro éxito foi Madrecita.
Visitou por primera vez España en 1940.
Tocaba a guitarra
Cantou “Dos Gardenias”
A canción "Angelitos negros" é súa
Casouse en Granada.
Tivo unha única filla.
¿Coñece algo máis sobre Antonio Machín? Escríbao aquí.
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A VIDA DE RAMONA

Lea o seguinte texto e logo conteste ás preguntas:
Chámome Ramona e teño 65 anos. Meu marido chámase Ambrosio e ten 10
anos máis que eu. Coñecímonos fai 30 anos nas festas do pobo del, en
Cambados.
Cando o vin namoreime e nin corta nin perezosa saqueino a bailar un
pasodoble. Aínda recordo o título, sonaba "Mi carro" de Manolo Escobar.
Traballei toda a vida dirixindo unha granxa de coellos en Betanzos, onde
vivo, con 4 traballadores ao meu cargo, e despois de 40 anos estou xubilada.
Teño dúas fillas, que veñen de vez en cando de visita, porque viven en
Londres e Valencia. Unha é Enfermeira e outra Arquitecta.
Eu paso o meu tempo libre quedando coas amigas, saíndo a bailar co meu
marido e pintando, algo que me encanta. Podo dicir que son unha muller
afortunada e feliz.
Cantos anos ten Ambrosio?
Onde vive Ramona?
Que pasodoble bailaron Ramona e Ambrosio cando se coñeceron?
Quen tomou a iniciativa de bailar?
A granxa que dirixiu Ramona, que tipo de animais criaba?
É certo que Ramona ten tres fillas?
Unha das fillas de Ramona traballa como sanitaria, que profesión ten?
Tendo en conta que estamos no ano 2021 e sabendo que Ramona ten 65
anos, en que ano naceu?
Que actividade lle encanta a Ramona?
Ramona considérase unha muller infeliz?
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TAREFAS DE COPIA, DEBUXO E MOTRICIDADE
MOITO OLLO
Observe os debuxos da esquerda e cópieos nos recadros da dereita.
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ASÍ PINTABA, ASÍ ASÍ...
Realice libremente o debuxo que se lle asigna en cada un dos recadros.
Logo pínteo ao seu gusto.
UNHA CASA

UNHA ÁRBORE
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PUNTO SOBRE PUNTO
Una por orde os puntos por para formar unha figura.
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Una por orde os puntos por para formar unha figura.
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TAREFAS DE CÁLCULO
RICO, RICO...E CON FUNDAMENTO
Elabore un menú libre, de máximo 30 euros para 4 persoas, cos
seguintes produtos do catálogo:

Entrante:

Segundo Prato:

Postre:

Canto gastou? Sobroulle diñeiro?
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PROBLEMAS POR RESOLVER...
Un gandeiro tiña un rabaño de 93 cordeiros. Foi á feira e comprou 49 ovellas.
Cantos animais ten agora?

Un libro ten 87 páxinas. Se xa lin 26, cantas páxinas me quedan por ler?

Teño 3 bolsas de caramelos, e en cada unha veñen 8. Cantos caramelos
teño en total?

A miña casa ten 320 metros cadrados. Se teño 8 habitacións do memso
tamaño, canto mide cada habitación?

David ten 45 anos, e o seu pai ten 17 máis que el. Cantos anos ten o pai de
David?

Elisa coñeceu a María en 2001. Se no 2021 Elisa ten 58 anos, cantos anos
tiña cando coñeceu a María?

Observa as miñas canicas da fotografía. Se meu curmán ten o triple que eu,
cantas canicas ten el? Se a miña irmá ten 3 menos ca min, cantas ten?
Cantas canicas xuntamos entre meu curmán, miña irmá e máis eu?
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TAREFAS DE LÓXICA
A CIFRA QUE FALTA
Siga correctamente as series de números, colocando a cifra que falta
onde aparece o símbolo de interrogación (?)
5 – 8 – 11 – 14 – ?
100 – 80 – 60 – 40 - ?
10 – 20 – 40 - ? - 160
1.250 - 250 – 50 - ? – 2
¿Qué operación tuvo que facer en cada unha das series (suma, resta,
multiplicación ou división)?

A FIGURA QUE FALTA
Debuxe no cadrado en branco a figura correcta seguindo a lóxica das
series.
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TAREFAS DE REMINISCENCIA
AS DÉCADAS PRODIXIOSAS
Para cada unha seguintes épocas,
importante e positivo que lle sucedera.

escriba

un

acontecemento

Agora que se encontra no 2021, escriba un desexo para a nova década...
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AS VIAXES DA SÚA VIDA
Fíxese no seguinte mapa de España e sitúe nel todas as cidades que
visitou ao longo da súa vida.

Cal foi a viaxe que máis lle gustou?
Cal a que menos?
Cal a máis graciosa?
Cal na que viaxou máis acompañado/a?
A cal volvería cos ollos pechados?
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SOLUCIÓNS
UN, DOUS, TRES...
Tarefa libre, sen solucións.
A TÚA CARA SÓNAME...
Imaxe 1: Rosalía de Castro - Escritora.
Imaxe 2: Xosé Ramón Gayoso - Presentador.
Imaxe 3: Luz Casal - Cantante.
Imaxe 4: Castelao - Escritor e político.
Imaxe 5: Ana Kiro - Cantante.
Imaxe 6: Juan Pardo - Cantante.
REFRANEIRO POPULAR
Vísteme despacio - que tengo prisa.
No me quieras tanto - y quiéreme mejor.
En casa del herrero - cuchara de palo.
Perro ladrador - poco mordedor.
No por mucho madrugar - amanece más temprano.
A donde va Vicente - a donde va la gente.
Cuando el río suena - agua lleva.
El perro del hortelano - ni come ni deja comer.
A PEZA QUE NON ENCAIXA
Sal; azucre; papel; moeda; bermudas; bandexa; champán.
CADA MONUMENTO PARA O SEU LUGAR
Imaxe 1: Catedral de Santiago de Compostela - Santiago.
Imaxe 2: Praia das Catedrais - Ribadeo.
Imaxe 3: Muralla de Lugo - Lugo.
Imaxe 4: Ermida de San Andrés de Teixido - Cedeira.
ANTÓNIMOS
Alta - baixa
Delgado - gordo
Caloros - frioleiro
Estreito - ancho
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Pobre - rico
Famenta - chea
Bo - malo
SINÓNIMOS
Gafas: lentes
Gozar: desfrutrar
Gargantilla: colar
Guiso: guisado
Golosa: lambona
Amoroso: cariñoso, agarimoso
Arar: Labrar
DE FROITAS E VERDURAS
Froitas: 7 (kiwi, laranxa, piña, mazá, fresa, limón, tomate).
Verduras: 3 (pemento, rábano, acelga).
Total: 10
ONDE ESTÁ?
A fotografía non repetida é a segunda imaxe da primeira fila. Un neno
enfadado.
A nena que se repite 4 veces mostra alegría.
O neno loiro tristeza e o bebé sorpresa.
DOUS EN UN
Imaxe 1: pato e coello; Imaxe 2: león e rato
TRES GARDENIAS PARA TI...
Antonio Machín naceu en España: F
Seu pai era galego: V
Iniciou a súa carreira en México: F
O seu primeiro éxito foi Madrecita: F
Visitou por primera vez España en 1940: F
Tocaba a guitarra: F
Cantou “Dos Gardenias”: V
A canción "Angelitos negros" é súa: V
Casouse en Granada: F
Tivo unha única filla: V
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A VIDA DE RAMONA
Cantos anos ten Ambrosio? - 75
Onde vive Ramona? - Betanzos
Que pasodoble bailaron Ramona e Ambrosio cando se coñeceron?- Mi Carro
Quen tomou a iniciativa de bailar? - Ramona
A granxa que dirixiu Ramona, que tipo de animais criaba? - Coellos
É certo que Ramona ten tres fillas? - Non, ten dúas
Unha das fillas de Ramona traballa como sanitaria, que profesión ten? Enfermeira
Tendo en conta que estamos no ano 2021 e sabendo que Ramona ten 65
anos, en que ano naceu? - 1956
Que actividade lle encanta a Ramona? - Pintar
Ramona considérase unha muller infeliz? - Non
MOITO OLLO
Tarefa libre, sen solucións.
ASÍ PINTABA, ASÍ ASÍ...
Tarefa libre, sen solucións.
PUNTO SOBRE PUNTO
Figura 1: pingüín; Figura 2: caracol
RICO, RICO...E CON FUNDAMENTO
Tarefa libre, sen solucións.
PROBLEMAS POR RESOLVER...
Un gandeiro tiña un rabaño de 93 cordeiros. Foi á feira e comprou 49 ovellas.
Cantos animais ten agora? 142
Un libro ten 87 páxinas. Se xa lin 26, cantas páxinas me quedan por ler? 61
Teño 3 bolsas de caramelos, e en cada unha veñen 8. Cantos caramelos
teño en total? 24
A miña casa ten 320 metros cadrados. Se teño 8 habitacións do memso
tamaño, canto mide cada habitación? 40
David ten 45 anos, e o seu pai ten 17 máis que el. Cantos anos ten o pai de
David? 62
Elisa coñeceu a María en 2001. Se no 2021 Elisa ten 58 anos, cantos anos
tiña cando coñeceu a María? 38
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Observa as miñas canicas da fotografía. Se meu curmán ten o triple que eu,
cantas canicas ten el? 15
Se a miña irmá ten 3 menos ca min, cantas ten? 2
Cantas canicas xuntamos entre meu curmán, miña irmá e máis eu? 22
A CIFRA QUE FALTA
5 - 8 - 11 -14 - 17 : Sumar 3
100 - 80 - 60 - 40 - 20: Restar 20
10 - 20 - 40 - 80 - 160: Multiplicar por 2
1.250 - 250 - 50 - 10 - 2: Dividir entre 5
A FIGURA QUE FALTA

Serie 1:

Serie 2:

Serie 3:
AS DÉCADAS PRODIXIOSAS
Tarefa libre, sen solucións.
AS VIAXES DA SÚA VIDA
Tarefa libre, sen solucións.
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