
ACTIVIDADE 1: LE O SEGUINTE TEXTO E RESPONDE 

Imos comezar cunha historia. A de Cincenta. Pero non nos imos fixar nos zapatiños de cristal, nin na cabaza 

que se transforma en carruaxe, nin no príncipe azul. Imos prestar atención á cantidade de tarefas que Cincenta 

ten que facer antes de asistir ao baile. Fregar, limpar, pasar o ferro, cociñar, barrer, volver fregar, volver 

limpar… Lóxicamente, cando é a hora de ir ao baile, que é o que realmente lle fai ilusión, Cincenta está tan 

cansa que precisa da axuda máxica da fada madriña. Sen esta axuda, quedaría na casa, derreada, estresándose 

por todo o que aínda lle queda por facer e todo aquilo para o que non vai ter tempo. 

Pois ben, nós non somos moi diferentes de Cincenta. Antes de poder acudir aos nosos bailes, é dicir, aquilo 

que realmente nos fai ilusión, nos motiva e quen sabe se tamén pode cambiar as nosas vida, vémonos 

inmersos nun mundo de quefaceres: a casa perfectamente ordenada, a roupa tendida, a compra feita. 

Cómpre, ademais, ser produtivos nos nosos traballos, excelentes e imaxinativos amantes cunha vida social 

rica, activa, variada…e ter actualizado o Facebook. Ah! E sería tamén bo comer cinco pezas de froita ao día e 

correr dez quilómetros e non ter olleiras… e facer, facer e facer. Ao final do noso conto, o que sempre pasa é 

que o baile queda relegado a mañá, a “cando acabe con isto”. E así pasan os días.  

Ao menos Cincenta tiña unha escusa, ou mellor dito, dúas. As malvadas irmás que a obrigan e a maltratan. 

Unha forza externa a ela, que a presiona, a explota. Pero hoxe en día, as irmás malvadas somos nós mesmos. 

Temos ás irmás dentro dicíndonos todo aquilo que debemos facer nunha continua carreira en espiral. Porque 

hoxe o único pecado é non facer nada. Ata os momentos de ocio e os períodos de vacacións convertéronse 

nunha lista inesgotable de tarefas que nos deixan máis cansos que cando comezamos.  

 

CUESTIÓNS  

 Busca 5 palabras cuxo significado descoñezas. Defíneas e 

pon un exemplo creado por ti no que empregues a 

devandita palabra. 

 Busca no texto palabras que sexan sinónimas de: historia, 

prestar atención, tarefas, asistir, cansa, distinto, é 

necesario, orixinais, diversa, recomendable, forzan, 

escraviza, interminable.  

 Cal é a idea principal deste texto? Ponlle un título que lle 

acaía ben. 

 Cal é a túa opinión sobre o que expresa o autor? Estás de 

acordo? Por que? 

 Crea un decálogo para vivir unha vida menos estresada 

(emprega o modo imperativo e a forma vostede). 

 


