
Actividades a realizar polo alumnado da ESO na materia de lingua e literatura 
galega durante a corentena.

1º DE ESO

1.Tabú:
É unha actividade para que alumnado xogue coa familia practicando o noso léxico e 
pasando a corentena aprendendo de xeito divertido
Accedemos a el mediante a seguinte ligazón:.
http://aulasgalegas.org/o-xogo-do-tabu/

2. Cartas (correos electrónicos) contra o coronavirus. 
http://aulasgalegas.org/sorrisos-contra-o-coronavirus/

O exercicio consiste en que redactemos correos electrónicos para mandar a doentes que 
están illados pasando a pandemia. As cartas deben seguir o esquema que xa aprendemos 
na clase (páxina 87 do libro de texto). Lembrade seguir ese esquema. O enderezo de 
correo destinatario debe ter cartas.venceremos.covid19@gmail.com, onde o persoal 
sanitario llo enviará a aquelas persoas illadas. O número de liñas debera ser mínimo 
10 e pregámosvos sexades optimistas para animar a quen está doente. Respectade as 
normas ortográficas (empregade o dicionario de O portal das palabras 
https://portaldaspalabras.gal se tedes dúbidas) e lembrade que o correo electrónico 
debe ter mínimo 10 liñas.
Se non vos atrevedes a envialo a ese enderezo, mandádelle un correo electrónico a 
unha colega ou colega contándolle como van os vosos días. Seguide sempre o 
esquema da páxina 87 do libro de texto. Respectade as normas ortográficas 
(empregade o dicionario de O portal das palabras https://portaldaspalabras.gal  se 
tedes dúbidas) e lembrade que debe ter mínimo 10 liñas.

3. Cóntanos a historia de que cousas se poden facer e cales non estes días de 
corentena. Faino a través de imaxes, segue para iso o exemplo do Exercicio 1 
Planificación da páxina 68 do libro de texto. Debuxa para iso seis viñetas, podes 
engadir globos, cartelas, sinais cinéticos, metáforas visuais e, por suposto, 
empregar o humor.  

4. Realiza os exercicios 1, 2, 3 de Nivel II da páxina 81 do libro de texto. Copia os 
enunciados e fai tamén as frechas.

5. Realiza os exercicios 1, 2, 3, de Nivel II da páxina 99 do libro de texto. Copia os
enunciados e fai tamén as frechas.

6. Realiza as actividades 1, 2, 3 do texto El País da páxina 119 do libro de texto e 
as actividades 1, 2, 3, do texto sobre Gómez Noya da páxina 119 do libro de texto. 
Copia os enunciados e fai tamén as frechas.

7. Realiza as actividades 1, 3, 4, 5, 6 da páxina 120 do libro de texto. Copia os 
enunciados e fai tamén as frechas. 

https://portaldaspalabras.gal/
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8. Realiza unha noticia sobre a corentena que estamos a vivir. A noticia de 10 
liñas mínimo debe ter titular, entrada, corpo. Ademais, ha responder ás preguntas: 
Que ocorre? Quen intervén? Onde ocorre? Cando ocorre? Como ocorre? Por que 
ocorre? Pódeslle colocar fotos e cadros. Pódeche axudar a facelo a páxina 105 do 
libro de texto.

9. Realiza unha lenda de dez liñas mínimo na que tentes dar unha explicación 
fantástica á orixe espallamento do coronavirus covid-19.  Pódeche axudar a facelo 
a páxina 116 do libro de texto.

10. Fai unha descrición subxectiva e outra obxectiva dos espazos da túa casa 
onde te estás a mover estes días que non vés á escola. Lembrade que cada unha 
debe ter mínimo 10 liñas.

2º DE ESO

1.Tabú:
É unha actividade para que alumnado xogue coa familia practicando o noso léxico e 
pasando a corentena aprendendo de xeito divertido
Accedemos a el mediante a seguinte ligazón:.
http://aulasgalegas.org/o-xogo-do-tabu/

2. Aprende a facer unha solicitude solidaria sobre o coronavirus. 
O exercicio consiste en que redactedes unha solicitude dirixida ás autoridades sanitarias 
(Ministerio de Sanidade ou Consellería de sanidade) aquelas medidas que se vos ocorran, 
materiais, axudas que credes que poderían mellorar a vida das persoas afectadas de 
diversa maneira polo brote covid-19. As solicitudes deben seguir o esquema que xa 
aprendemos na clase, na páxina 87 do libro de texto. Lembrade seguir ese esquema. O 
número de liñas debera ser mínimo 10. Respectade as normas ortográficas. 
Empregade o dicionario de O portal das palabras https://portaldaspalabras.gal se tedes
dúbidas.

3. Coloca os pronomes. 
Propoñémosvos este xogo online para colocar os pronomes. A ver que tal o facedes. 
Empregade a ligazón: http://aulasgalegas.org/colocamos-os-pronomes 

4. Fai o exercicio 1 (Aplicar teoría)  de ortografía que aparece na seguinte 
ligazón: https://www.ogalego.eu/exercicios_de_lingua/exercicios/ortografia.htm#2 . 

5. Fai o exercicio 3 (Palabras para acentuar)  de ortografía que aparece na 
seguinte ligazón: 
https://www.ogalego.eu/exercicios_de_lingua/exercicios/ortografia.htm#2 .
Tes que escoitar as palabras para lle  colocar o acento gráfico.

6 Fai unha reportaxe sobre a situación no mundo por mor do Coronavirus Covid
-19. Lembra que na reportaxe ten que aparecer: titular, entrada, corpo e que debe ter 
elementos gráficos e seccións. Pódeche servir de guía o punto tres da páxina 47 do 
libro de texto e a reportaxe da lectura da páxina 44 -45 do libro de texto. Lembrade 
seguir o esquema. O número de liñas debera ser mínimo 15. Respectade as normas 
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https://www.ogalego.eu/exercicios_de_lingua/exercicios/ortografia.htm#2
http://aulasgalegas.org/colocamos-os-pronomes
https://portaldaspalabras.gal/
http://aulasgalegas.org/o-xogo-do-tabu/


ortográficas. Empregade o dicionario de O portal das palabras 
https://portaldaspalabras.gal se tedes dúbidas.

7. Realiza os exercicios: 1, 3, 4, 5, 6, 7 da páxina 96 do libro de texto. Copia os 
enunciados.

8. Realiza unhas normas de comportamento en dez puntos acerca de como 
debemos comportarnos na corentena e que medida existen para evitar o contaxio.  
-Lembra que debes facer unha introdución indicando para que ser ven estas normas. 
- Escribe as normas indicando o perigo ou molestia de non cumprilas.
- Emprega o imperativo en positivo ou negativo.

9. Le o texto Foliada da páxina 113 do libro de texto e fai os exercicios 
1,2,3.Copia os enunciados.

10 Le os textos da páxina 114 do libro de texto e fai os exercicios: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

3º ESO

1.Tabú:
É unha actividade para que alumnado xogue coa familia practicando o noso léxico e 
pasando a corentena aprendendo de xeito divertido
Accedemos a el mediante a seguinte ligazón:.
http://aulasgalegas.org/o-xogo-do-tabu/

2. Fai o exercicio 6 (Poñer b ou v)  de ortografía que aparece na seguinte ligazón:
https://www.ogalego.eu/exercicios_de_lingua/exercicios/ortografia.htm#6
(Tes que escoitar as palabras e podes consultar o dicionario de O portal das palabras. 
gal).

3 Fai o exercicio 7 (Explica o significado dos seguintes pares de palabras) que 
aparece na seguinte ligazón:
https://www.ogalego.eu/exercicios_de_lingua/exercicios/ortografia.htm#6
(Debes consultas o dicionario de O portal das palabras. gal)

4. Como fixemos o curso pasado, convertémonos en booktubers, para iso podedes 
empregar a seguinte ligazón.
http://aulasgalegas.org/nos-convertemos-en-booktubers/
Queres ser Youtuber?
Que che parece crear un vídeo no que contes a túa experiencia con libros que xa 
liches este curso en galego?
Para crear reseñas, debes nomear o seguinte:
 Título do libro
 Autor/a
 Ilustrador/a
 Breve resumo
 O que máis che gustou
 Por que o recomendas?

http://aulasgalegas.org/nos-convertemos-en-booktubers/
https://www.ogalego.eu/exercicios_de_lingua/exercicios/ortografia.htm#6
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5. Realiza os exercicios 14, 15, 16, 17, 18 da páxina 92 do libro de texto.Copia os 
enunciados e emprega o dicionario de o portal das palabras .gal por se o precisas.

6. Realiza os exercicios 1, 2, 3, 4, 5 da páxina 93 do libro de texto.Copia os 
enunciados e emprega o dicionario de o portal das palabras .gal por se o precisas.

7. Fai o exercicio 1 da páxina 94 do libro de texto.
 
8.Le esta cantiga e responde as preguntas

Ai eu, coitada, como vivo en gran cuidado
por meu amigo que hei alongado1!
                         Muito me tarda!
                         o meu amigo na Guarda!

Ai, eu coitada, como vivo em gram desejo 
por meu amigo que tarda e nom vejo!
                          Muito me tarda! 
                          o meu amigo na Guarda!  
                                               (Sancho I  o vello)
1Afastado

 Cal é o estado de ánimo da moza neste poema? Explícao
 Por que dirías que se trata dunha cantiga de amigo?
 Sinala o refrán da cantiga. 

9. Le esta cantiga e reponde as preguntas

Vaiamos, irmana, vaiamos dormir
nas ribas do lago, u eu andar vi
          a las aves meu amigo.

Vaiamos, irmana, vaiamos folgar
nas ribas do lago, u eu vi andar
           a las aves meu amigo.

Enas ribas do lago u eu andar vi,
seu arco na mao, as aves ferir,
            a las aves meu amigo.

E nas ribas do lago u eu vi andar
seu arco na mao, a las aves tirar,
             a la aves meu amigo.

Seu arco na mao, as aves ferir
a las que cantavan léixalas guarir,
              a las aves meu amigo.

Eu arco na mao, ás aves tirar;
a las que cantavan non as quer matar,
               a las aves meu amigo. 
                     
                                         Fernando Esquío

 Quen fala nesta cantiga? Con quen? Que sentimentos expresa? Que actividade está a realizar o amado?
 Tipo de cantiga? Por que a clasificachhes así?
 Indica se aparece paralelismo, leixaprén e refrán na cantiga.
 Como é a paisaxe nesta cantiga



10. Cartas (correos electrónicos) contra o coronavirus. 
http://aulasgalegas.org/sorrisos-contra-o-coronavirus/

O exercicio consiste en que redactemos correos electrónicos para mandar a doentes que 
están illados pasando a pandemia. Os correos deben seguir o esquema que xa aprendemos
na clase (destinatario, remitente, asunto. Dentro co corpo do correo: saúdo, 
desenvolvemento, despedida). Lembrade seguir ese esquema. O enderezo de correo 
destinatario debe ter cartas.venceremos.covid19@gmail.com, onde o persoal sanitario 
llo enviará a aquelas persoas illadas. O número de liñas debera ser mínimo 10 e 
pregámosvos sexades optimistas para animar a quen está doente. Respectade as 
normas ortográficas (empregade o dicionario de O portal das palabras 
https://portaldaspalabras.gal se tedes dúbidas) e lembrade que o correo electrónico 
debe ter mínimo 10 liñas.
Se non vos atrevedes a envialo a ese enderezo, mandádelle un correo electrónico a 
unha colega ou colega contándolle como van os vosos días. Seguide sempre o 
esquema. Respectade as normas ortográficas (empregade o dicionario de O portal das 
palabras https://portaldaspalabras.gal  se tedes dúbidas) e lembrade que debe ter 
mínimo 10 liñas.

4º ESO

1 .Tabú:
É unha actividade para que alumnado xogue coa familia practicando o noso léxico e 
pasando a corentena aprendendo de xeito divertido
Accedemos a el mediante a seguinte ligazón:.

      http://aulasgalegas.org/o-xogo-do-tabu/

2. Cartas (correos electrónicos) contra o coronavirus. 
http://aulasgalegas.org/sorrisos-contra-o-coronavirus/

O exercicio consiste en que redactemos correos electrónicos para mandar a doentes que 
están illados pasando a pandemia. Os correos deben seguir o esquema que xa aprendemos
na clase (destinatario, remitente, asunto. Dentro co corpo do correo: saúdo, 
desenvolvemento, despedida). Lembrade seguir ese esquema. O enderezo de correo 
destinatario debe ter cartas.venceremos.covid19@gmail.com, onde o persoal sanitario 
llo enviará a aquelas persoas illadas. O número de liñas debera ser mínimo 10 e 
pregámosvos sexades optimistas para animar a quen está doente. Respectade as 
normas ortográficas (empregade o dicionario de O portal das palabras 
https://portaldaspalabras.gal se tedes dúbidas) e lembrade que o correo electrónico 
debe ter mínimo 10 liñas.
Se non vos atrevedes a envialo a ese enderezo, mandádelle un correo electrónico 
contándolle como van os vosos días a unha colega ou colega. Seguide sempre o 
esquema sinalado. Respectade as normas ortográficas (empregade o dicionario de O 
portal das palabras https://portaldaspalabras.gal  se tedes dúbidas) e lembrade que 
debe ter mínimo 10 liñas.

3. Le os textos e contesta as preguntas
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Cantares gallegos
                    41
¡Adios, meu filliño querido,
meu filliño regalado!
¡Ai, quen me dera ir na caixa,
canda ti pró composanto! 
                 
                   230
¡Ai, que soñei que era neno,
e que no colo me tiñas!
¡Ai, e que ben me anainabas
chegándome á túa cariña!
                                    
                                             Manuel Leiras Pulpeiro

 No cantar 41 Cal é tema? E a voz poética a quen se refire? Por que?
 No cantar 230 Cal é o tema?  Por que deduciches iso?

4 Le o texto e contesta a preguntas.

Entrei no vagón, e diante 
de min presentouse a escena 
máis atroz e repugnante.

Montón de frades noxentes,
ouscenos, crasos1, cebados,
de longas uñas e dentes,

Con rudo ranxer de moas
botan a parva, engulindo
cal torpes serpes boas.

Chocoume da xente aquela
a feroz voracidade,
que ergue o estómago de vela.

I expricarma non sabía, 
cando oín que un dos viaxeiros,
convidándome dicía:

_ Querme acompañar? Sin gana
cómeselle esto ._ E que é eso?
_Un pouco de carne humana.

Mesmo de xunto á rileira2;
nunca saio sin un toro
de Murguía na fiambreira.

_Mercé, non levo apetito.
_ Matámolo a paus natronte
¡élle bocado exquisito! 

(...)
I así pra min extendendo
anacos do seu almorzo,
todos fórome ofrecendo

Con crianza e fidalguía,



talladas de Oxea, Vicetto,
Lamas , Pondal, Rosalía.
                                         O divino sainete (fragmento e adaptación)

1 crasos: gordos.
2 rileira: riles

 Quén foron os personaxes históricos que aparecen no poema? Utiliza material de apoio.
 Se os sete pecados capitais son a preguiza, a envexa, a gula, a ira, a luxuria, a avaricia e a soberbia ¿a 

cál se refire este poema? Razoa a túa resposta. 
 Que actitudes do clero critica Curros?.Indica algunhas e explícaas 
 Segundo este poema cal é apostura a Igrexa con respecto á nosa lingua? En que partes do texto atopas 

isto?
5. Le o seguinte texto e contesta as preguntas

Cando penso que te fuches,
negra sombra que te asombras,
ao pé dos meus cabezales
tornas facéndome mofa.

Cando maxino que es ida,
 no mesmo sol te me amostras,
 i eres a estrela que brila,
 i eres o vento que zoa.

Si cantan, es ti que cantas; 
si choran, es ti que choras;
i es o marmurio do río,
i es a noite, i es a aurora.

E todo estás e ti es todo,
pra min i en min mesma moras, 
nin me abandonarás nunca, 
sombra que sempre me asombras.

                                       de Do íntimo, Follas novas. 
As sombras teñen un significado especial en Rosalía. Poden relaciónanse cos seres queridos que 
morreron, tamén son interpretadas como aspectos que levaron frustración e dor á súa vida.

Realiza as seguintes actividades
 A partir do sinalado no recadro indica como interpretariamos o poema partindo dos significados 

posibles da sombra
 Sinala varias sensacións que lle provoque a sombra a Rosalía.
 Ás veces sinalouse que este poema provocaba desasosego no lector. Por que cres que acontece isto? En

que versos se sentiría?

6. Fai o exercicio 9 da páxina 15 do libro de texto. Consulta o étimo das palabras en: 
https://digalego.xunta.gal/

7. Fai os exercicios 1, 3 da páxina 17 do libro de texto.

8. Fai os exercicios 1, 2, 3 da páxina 23 do libro de texto.

9 Fai os exercicios 1, 2, 3 do seguinte enderezo  
https://www.ogalego.eu/exercicios_de_lingua/exercicios/morfoloxia/subs_adx.ht
m#4. Escoita as palabras se fose preciso

https://www.ogalego.eu/exercicios_de_lingua/exercicios/morfoloxia/subs_adx.htm#4.
https://www.ogalego.eu/exercicios_de_lingua/exercicios/morfoloxia/subs_adx.htm#4.
https://digalego.xunta.gal/


10. Fai o exercicio 5 do seguinte enderezo
https://www.ogalego.eu/exercicios_de_lingua/exercicios/morfoloxia/subs_adx.ht
m#4 
Podes consultar a axuda teórica que se ofrece na páxina.

Se tedes algunha dúbida, podedes poñervos en contacto polo correo: 
danielasorey@edu.xunta.gal.

      Saúde e ánimo a todas e todos

       Daniel Asorey
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	Realiza as seguintes actividades

