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Le este texto con moita atención.

Primeiro fai unha lectura rápida; despois, volve lelo amodiño, fixándote ben en todos os 
detalles, para poder responder as preguntas sen miralo.

12 Lingua 6.º
CL

Data:

Nome e apelidos:

ALUMNOS E ALUMNAS DE TODA GALICIA 
ASISTIRÁN AOS DOUS ESPECTÁCULOS 
DE TALÍA TEATRO SOBRE O GALEGO

24 de xaneiro de 2015. O Salón Teatro, sede do Centro Dramático Ga-
lego, acollerá a partir deste luns 26 a campaña escolar que a compañía 
Talía Teatro desenvolverá en Santiago con Bicos con lingua e Pelos na 
lingua, as súas dúas obras sobre o galego.

Máis de 600 alumnos procedentes de sete centros escolares de toda Gali-
cia desprazaranse ata Santiago para asistir ás funcións destas dúas come-
dias producidas por Talía, unha das compañías de referencia da escena 
galega.

Estas pezas, dirixidas ambas as dúas por Avelino González, propoñen 
unha reflexión sobre a situación do idioma galego na sociedade actual a 
partir de situacións cotiás. Ao tempo, facilítaselles aos profesores unha 
útil ferramenta didáctica para que traballen co seu alumnado contidos 
diversos relacionados coa sociolingüística.

Cunha decena de espectáculos en xira e 37 realizados desde a súa fun-
dación en 1988, Talía Teatro confírmase como unha das formacións escé-
nicas galegas con maior capacidade de produción e distribución a partir 
de montaxes que definen un estilo propio e orixinal.

http://www.xunta.es/notas-de-prensa/-/nova/3534 
alumnos-toda-galicia-asistiran-salon-teatro-cultura-educacion-campana-escolar 
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1 Como se chaman os dous espectáculos dos que fala o texto?

2 En que teatro se representarán? En que cidade está?

3 Cantos centros escolares asistirán ás representacións?

4 Quen é o director da compañía?

•	É unha compañía de recente creación?

5 Cal é o tema que abordan estes espectáculos?

6 De que xénero se trata?

Investiga un pouco máis. Consulta a páxina web da compañía Talía Teatro e anota o 
nome das obras que propoñen para a presente campaña escolar.

•	A cal che gustaría asistir? Xustifica a túa resposta.

CLNome e apelidos:


