
 

 

 

MOI BOAS!!! 
 

Que contenta estou esta semana! Teño varios motivos: 

- Semana curta pois xoves e venres non hai cole. 

- Recibín xa todos os vídeos cos vosos anuncios.  

- Parece que a situación de pandemia mellora. 

- Xa podedes saír á rúa a correr. 

 

Entón, esta semana ides facer dúas tarefas que non son nada complicadas. 

 

TAREFA 1. Ides ver o vídeo dos anuncios feitos por vós. Dicirvos que estou encantada co traballo 

de todos...costou pero conseguímolo! Botei risas con moitos dos vosos anuncios e espero que vós 

tamén. Todos son moi creativos e algúns con mensaxes ocultos de valores.  

https://youtu.be/t-QvOXebBbI 

 Logo de ver os anuncios, teredes que escribir o seguinte no voso caderno ou folla e 

responder: 

• Anuncios 6º San Rosendo: 

- Que tres produtos comprarías logo de ver o anuncio? Explica os motivos. 

- Fai a ficha técnica do teu anuncio: produto, marca (se a ten) e público ao que vai dirixido. 

 

Estas preguntas non tedes que enviarmas pero se queredes, xa sabedes 

o meu correo electrónico. 

Continúa máis abaixo ...  

 

https://youtu.be/t-QvOXebBbI


 

 

Tarefa 2. Esta segunda tarefa estou super contenta de 

poder levala a cabo con vós porque ides facer un ...kahoot!!!   

Non o kahoot que facíamos en clase senón o verdadeiro 

kahoot. Non vos preocupedes porque non é unha proba nin moito menos. É unha proba para min 

para comprobar se sei facelos e vós sodes capaces de levalo a cabo. Son preguntas sobre a 

unidade da publicidade que estivemos vendo estas semanas atrás pero repito que non é proba. 

Podedes ter o caderno ou follas con vós e buscar as solucións, vale? 

INSTRUCIÓNS:  

1. Pincha no enlace que hai abaixo de todo. 

2. Escribe o teu nome máis as iniciais dos apelidos no nickname. Exemplo: MartaSD 

3.  Xa estás listo/a para xogar. “ok, let’s go” tes que pulsar. 

4. Primeiro aparece a pregunta e logo tedes de novo a pregunta coas 

opcións. Só hai unha verdadeira.  

5. Logo de marcar a opción correcta, pulsa NEXT. 

6. Son 10 preguntas. Hainas de verdadeiro e falso e de escoller a 

mellor opción. 

 

Tedes ata o sábado 2 de maio para facelo 

 

https://kahoot.it/challenge/03086198?challenge-id=d622c470-d088-4ec8-b4e9-

d23079071007_1588085433413 

https://kahoot.it/challenge/03086198?challenge-id=d622c470-d088-4ec8-b4e9-d23079071007_1588085433413
https://kahoot.it/challenge/03086198?challenge-id=d622c470-d088-4ec8-b4e9-d23079071007_1588085433413

