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INVESTIGAMOS SOBRE O COVID-19 

MARZO 2020 

XUSTIFICACIÓN DO TRABALLO 

Calquera acontecemento debe ser considerado unha oportunidade para 
aprender. A presenza do COVID-19 na nosa sociedade tamén debe de selo. 

Pero aprender implica interpretar datos rigurosos e fiables, recollelos e 
interpretalos da forma máis obxectiva posible.  

Este traballo de investigación pretende ser un acercamento da realidade aos 
nenos e nenas plantexado como un reto de investigación sen perder de vista a 
importancia do tema, pero sen dramatizalo. 

Para dar resposta ás cuestións plantexadas recomendamos consultar información 
fialble, para o cal recomendamos as seguintes referencias web: 

WEB do Ministerio de Sanidad 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCo
v-China/home.htm 

WEB da Organización Mundial da Saúde 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

WEB da Consellería de Sanidade – Xunta de Galicia 

https://www.sergas.gal/Saude-publica/Novo-coronavirus-2019-nCoV?idioma=es 
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INVESTIGAMOS 

 

- Sobre o virus 
Que son os coronavirus? 
Por que reciben ese nome? 
 

- Sobre a infección 
Busca a información sobre os síntomas que presenta a infección. 
Ao tratarse dun virus, podemos curalo con antibióticos? Por que? 
É moi contaxiosa a enfermidade? 
Agora xa sabemos que non todas as persoas enferman coa 
mesma gravidade. Cales son os grupos con máis risco de 
enfermar? 
Que cres que debemos facer para non contaxiarnos e non 
contaxiar a otras persoas? Xustifica cada una das túas propostas. 
Por que cres que o goberno suspendeu as clases? Que podemos 
facer e que non debemos facer durante este tempo na casa? 
 

- Sobre a orixe 
Investiga en que país empezou a enfermidade, cantas persoas 
enfermaron e en canto tempo.  
Averigua se existe una teoría certa sobre como pasou a 
enfermidade aos humanos. 
 

- A expansión da enfermidade 
Debes tomar nota, en orde,  de todos os países afectados según 
foi chegando o virus aos diferentes lugares do planeta. Clasifica a 
información escribindo o nome do país, o mes no que se soubo 
do primeiro caso e se é posible o día exacto. 
 

- Epidemia e pandemia 
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Busca o significado destes dous termos no diccionario e despois 
explica coas túas palabras onde incluirías o brote de coronavirus 
e porque. 
 

- Datos relevantes: 
§ No mundo 

No mapa do mundo adxunto irás marcando os países con 
casos confirmados de infectados co COVID-19. 

§ En España 

Busca a información e recolle datos sobre cal foi a primeira 
provincia española en rexistrar un caso, cal a segunda e cal a 
terceira. Colorea no mapa cada una dunha cor. 

§ En Galicia 

Imos ir xuntando a información cada día, de luns a venres, 
sobre o número de casos confirmados, empezando a 
investigación o día 16, luns. Deberás apuntar o día e o número 
de casos en cada provincia nunha táboa como esta: 

DÍA A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA 

     

  

SE ALGÚN DÍA NON PODES RECOLLER OS DATOS, NON TE 
PREOCUPES! 
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Ás seguintes preguntas debes contestar a partir do día 23: 

Cres que o contaxio avanza de forma rápida? 

Se a túa resposta é si, explica porque cres que isto está 
ocorrendo. 

Deseña un cartel informando de todo o que hai que facer, e 
que xa investigaches, para non contaxiar e non ser 
contaxiado. Despois podes colgalo nun lugar visible no lugar 
no que vives (no portal, no ascensor, na porta da túa casa, 
nunha venta….) para que todo o mundo que vos rodea estea 
informado.  

REFLEXIONAMOS 

 

- O feito de non poder movernos da casa trae consecuencias para 
o noso planeta. Cales cres que son? Enumera as que consideres 
oportuno e xustifica a túa resposta. 

- Se imos quedar na casa, haberá que ter claro como facer un bo 
unos dos recursos enerxéticos. Elabora unha lista onde ti e a túa 
familia recollades unas normas de uso da enerxía que esteades 
dispostos a cumplir. 

- Nestes días toca ser solidario. Explica nunha redacción porque 
debemos ser solidarios e que consecuencias trae non selo. 
Enumera ademáis accións solidarias que podemos facer e outras 
que non o son tanto  e que tamén están pasando. 

- Confinamento. Explica o papel positivo dos medios de 
comunicación virtuais, sendo consciente de que hai que facer un 
bo uso deles. 
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