
 

 

 

  

BO DÍA CON ALEGRÍA ! ! ! 

 

 

 

 

Que tal foi a semana? Espero que ben...  a miña foi máis ou menos como 

sempre. Non hai queixa. 

Estiven vendo os resultados dos vosos kahoot e teño que dicir varias cousas: 

- Algúns de vós non o fixestes 

- Parece que aínda quedan dúbidas sobre estes contidos ☹ 

- A maioría votou que SÍ queren máis kahoot 😊 😊 😊 Aqueles nenos (sei quen 

sodes) que votaron NON, non pasa nada eh? Estou segura de que lles 

colleredes cariño 😉 

 

 

 

 

 

 



E agora imos co importante: espero que xa teñades a portada da nova unidade. Supoño que 

será ben bonitiña con cores e letras dobres ou non pero con xeito como sempre. 

Primeiro imos revisar contidos de anos anteriores para refrescar a memoria. 

Toca copiar o seguinte... xa sabedes: boli azul e podedes subliñar con 

algunha cor. 

 

QUE SON AS FONTES HISTÓRICAS?  

As fontes históricas son testemuñas que permiten o análise, investigación, interpretación e 

descubrimento de feitos acontecidos ao longo da Historia. Hai de tipo escrito, material, gráfica e 

oral. Poderíamos dicir que as fontes son a materia prima para a reconstrución da Historia. Isto 

é, son o apoio principal para dar veracidade (verdade) aos acontecementos. 

  

TIPO DE FONTES HISTÓRICAS  

Como se dixo anteriormente, hai tres tipos de fontes dependendo si son orais, escritas ou 

materiais. Así son:  

➢ Escritas. Son o principal recurso dos historiadores. Manuscritos, prensa, libros, cartas, 

documentos públicos e privados, etc. 

➢ Orais. Chega a través da palabra, da oralidade. Son as cancións cantadas de nais a fillos, 

poemas, contos... 

➢ Materiais. Obxectos como as pezas de cerámica, ósos, roupa, etc. 

➢ Gráficas. Son as testemuñas máis actuais. Fotografías, películas, entre outros. 

 

Despois de escribir o de arriba, toca ver este vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=XxSLcKlU4Xk&feature=youtu.be 

 

 Para o luns teredes que facer un esquema como o do vídeo sobre os tipos de fontes 

históricas (nome de cada tipo e debaixo un par de exemplos. Podes engadir tamén debuxos). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XxSLcKlU4Xk&feature=youtu.be

