
AS PORTAS MÁXICAS 
E dirás...que lle pasou a Marta que está a falar de portas máxicas? Pois ben, é o 

momento de deixar voar a vosa imaxinación e ver este vídeo que hai a continuación. 

Despois, seguirás lendo... 

https://www.youtube.com/watch?v=xD-lQ1DfLCA 

 

Que? Viches o vídeo ao completo? Cada vez que o vexo, teño a pel de galiña! É 

moi fermoso. 

Estes días imos dedicalos ás paisaxes e lugares da nosa comunidade autónoma 

e que pertencen a España. 

 

HISTORIA MOI REAL 

Como sabes, estamos todos na casa estes días por culpa dese virus que anda a 

interromper nas nosas vidas e rutinas. Supoño que hai días que queredes estar na 

rúa, indo ás extraescolares e ata ao colexio, non? Pois vas converterte nunha porta 

máxica que dá lugar ao lugar onde te gustaría ir cando remate todo isto. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xD-lQ1DfLCA


 

A miña porta máxica lévate a ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PINCHA NESTE ENLACE 

https:// www.youtube.com/watch?v=I4-YtcuF31g 

Por que este lugar? 

Porque sempre que penso nel, é pensar 

no verán e en moitos momentos que pasei cos 

meus avós cando vivían alí e íamos comer os 

domingos, a xogar cos cans e trepar na nosa 

árbore favorita a miña irmá e máis eu. Tamén 

é un lugar parar pasear coas miñas amigas e 

o meu sobriño ben cedo durante o verán, facer 

barbacoas e estar toda a familia xunta na nosa 

pequena casa. 

 

Como é o lugar elixido? 

Pois trátase dunha paisaxe humanizada 

e rural pois ten moitos elementos naturais 

como son os campos, a area, o pinar e o 

océano Atlántico e tamén algún elemento 

artificial como poden ser as casas, os cultivos 

e as carreteiras que hai en toda esa pequena 

aldea. 

 

Onde está? 

 Esta pequena aldea xunto coa súa praia 

localízanse no norte da nosa comunidade 

autónoma Galicia, exactamente, na provincia 

de A Coruña no coñecido como Golfo Ártabro. 

 



 

Que te parece o lugar que escollín para ir segundo remate todo isto? Espero que 
te guste tanto como a min ... podería escoller outros lugares a nivel nacional pero o 
certo que moitas veces penso volver aquí en canto remate, aparte de reunirme coa 
miña familia. 

 

Agora te toca pensar un lugar do noso país onde te 
gustaría ir cando poidamos saír da casa sen ningunha 
preocupación. Toca abrir unha porta máxica que dea lugar a 
unha paisaxe xa coñecida por ti ou que queiras coñecer e 
visitar e así darnos a oportunidade de coñecer fantásticos 
lugares galegos. 

Terás que: 

- Pensar ben ese lugar (pode ser humanizado ou natural) 
- Contestar as preguntas  

Por que este lugar? 
Como é o lugar elixido? (tipo de paisaxe) (se é a nivel nacional, pensa se 
podes encaixalo nos tipos de paisaxes dos que falamos en clase) 
Onde está? (puntos cardinais, comunidade autónoma,...) 

- Buscar vídeos ou imaxes en Internet dese lugar 
- Facer un debuxo dese lugar 
- Escribir a información nunha cartolina ou folla (o que teñas en casa) 

IMPORTANTE: Recorda que é mellor información que coñezas ben e non escribir por 
escribir sen saber o seu significado.    

 

E, por suposto, estaría xenial que me enviaras unha foto ou vídeo dese lugar 
elixido para así poder publicalo na web do cole.  

martasequeirocuarto@gmail.com 

 

ESPERO AS VOSAS PORTAS 
MÁXICAS 

Marta    

 


