
LINGUA GALEGA 3º TRIMESTRE. 1ª SEMANA.REPASAMOS 

1. A comunicación 

 A comunicación é o proceso polo que se transmite e recibe a 

información. Ao comunicarnos, expresamos e compartimos ideas, desexos e 

sentimentos. Neste proceso interveñen:  

 Emisor: emite a mensaxe cunha intención ou finalidade (informar, 

narrar, pedir...).  

 Mensaxe: aquilo que se di.  

 Receptor: quen recibe a mensaxe.  

 Código: conxunto de elementos que se utilizan para formar a 

mensaxe e as regras para combinalos.  

 A forma de comunicación máis completa que existe é a linguaxe 

humana.  

2. A sílaba. As regras de acentuación 

 A sílaba é o son ou grupo de sons que pronunciamos en cada golpe de 

voz nunha palabra.  

 A sílaba tónica é a sílaba que pronunciamos con máis forza en cada 

palabra. As demais sílabas chámanse átonas. Segundo a posición da sílaba 

tónica, as palabras poden ser:  

 Agudas: a sílaba tónica é a última. Acentúanse cando rematan 

en vogal, -n, -s ou -ns (avó, maratón, compás, camións).  

 Graves: a sílaba tónica é a penúltima. Acentúanse cando 

rematan en consoante que non sexa nin -n, nin -s (fácil, réptil, móbil, 

carácter).  

 Esdrúxulas: a sílaba tónica é a antepenúltima. Acentúanse todas 

(árbore, rápido, mármore).  

3. O dicionario 

 O dicionario é un libro que contén todas as palabras dunha lingua 

ordenadas alfabeticamente.  

4. Presentarse 

 Presentarte é dicirlles aos demais quen es para que te coñezan. 

Para facelo, lembra dicir o teu nome, a idade, de onde es e as túas 

afeccións.  

5. Datos persoais e documentos 



 É importante que saibas os datos máis importantes de memoria (nome, 

apelidos, data e lugar de nacemento, DNI, enderezo...) para cubrir diferentes 

tipos de documentos. Para facelo, emprega letra maiúscula ou letra de 

imprenta 
 

EXERCICIOS 

5. Gramática. Actividade 1 

Escribe os elementos que faltan en cada situación de comunicación:  

emisor  receptor  mensaxe  código  

o que fala  a que escoita  vés ao cine?  lingua galega  

......  lector  novela     

periodista  ......  noticia  ......  

......  amigo  ......  ......  

......  neno xordo  ......  linguaxe de xordos  

 

Gramática. Actividade 2 

Escribe unha situación de comunicación na que empregues:  

 xestos  

 sons  

 imaxes  

 lingua escrita  
 

9. Gramática. Actividade 3 

Todos estes elementos poden ser emisores de mensaxes sen falar. Explica en que 

situacións:  

 

 



15. Ortografía. Actividade 4 

Clasifica as seguintes palabras pola sílaba tónica e pon acento gráfico se o necesitan. 

Despois, escribe as regras que utilizas en cada un dos casos para poñer, ou non poñer, o 

acento:  

 chines  

 dificil  

 rapido  

 taboas  

 cafe  

 dialogo  

 princesa  

 bisbarra  

 animais  

 dubida  

 silaba  

 femur  

 serra  

 

Ortografía. Actividade 5 

Escribe as palabras ás que se refiren as seguintes definicións. Di en que 

posición teñen a sílaba tónica e por que lles pos acento:  

 

 Un xogo de mesa no que as fichas se comen.  

 Un buraco nunha montaña polo que pasan coches, trens...  

 A persoa que vive nun iglú.  

 Un obxecto co que te disfrazas e vai na cara.  

 Unha construción triangular da antigüidade.  

Escribe unha oración coas palabras anteriores.  

ACTIVIDADE 6 

Escribe cinco oracións que conteñan unha palabra aguda, unha palabra grave e unha 

palabra esdrúxula:  

Deixei a cámara e o móbil no autobús do colexio. 



Actividade 7  

 

Pensa nun personaxe famoso e preséntao POR ESCRITO dicindo todos os datos que 

saibas del menos o nome. Os demais tentarán adiviñar de quen estás a falar. 

 

 

 

 

 


