
PLAN DE TRABALLO-
Galego 1º ESO- Grupo C

As tarefas que se propoñen pretenden a mellora da lectura comprensiva, a 
ampliación de vocabulario e tamén deben servir para mellorar a caligrafía e a 
presentación do caderno. É por iso que non se pretende que fagan moitos exercicios ás 
présas, senón que realicen as actividades con atención e coidado.

Semana 16-19 de marzo: 2 sesións
Buscar unha imaxe dunha persoa (xa se deron os detalles na clase) e elaborar unha 
descrición (física e psicolóxica). Deberá empregarse o vocabulario visto nas páxinas 84-
85 e 102-103. Para calquera dúbida, o dicionario da Real Academia Galega. O 
resultado final deberá valer para facer unha exposición oral (01:30 minutos).

Dicionario da Real Academia Galega, enlace á páxina:
https://academia.gal/dicionario

Semana 23-27 de marzo: 4 sesións
Lectura comprensiva: ler atentamente a páxina 153, e facer os exercicios 1 (só definir 
os termos), 2, 3, 4, 5 e 6 (páx. 154), e 9 e 11 (páx. 155). Todos cos seus enunciados. Para
calquera dúbida, o dicionario da Real Academia Galega.
Lectura e vocabulario: ler con atención os textos das páxinas 160 e 161, e facer 
(copiando os enunciados) todos os exercicios. Observación: no exercicio 1 NON deberá 
realizarse a parte do punto vermello). Para calquera dúbida, o dicionario da Real 
Academia Galega.

Voluntario:

Le o seguinte relato de Álvaro Cunqueiro.  É a descrición dun ser fantástico 
que mestura características de varios animais. 

Gatipedro



O gatipedro é un gato branco que ten na cachola un corno mouro; o gatipedro ven polas
noites  ás  casas,  e  párase  nas  habitacións  nas  que  hai  nenos  durmindo.  Entón  o
gatipedro  ponse  a verquer  auga polo  seu corniño,  e  o  neno,  en sonos,  escoitando  o
pingar da fontiña aquela, sona que mexa, e de verdade mexa na cama. Pra espantar o
gatipedro abonda con botar unhas areas de sal á porta do cuarto e ó pé da fiestra. O
gatipedro anda apoiándose, ademais de nas catro patas, na língua, e probando coista o
sabor do sal, o gatipedro dá a volta e prosegue a súa nuturnia viaxe, deixando ós nenos
da casa en paz.

Álvaro Cunqueiro, Escola de menciñeiros

Agora debuxa ti un ser fantástico, ponlle un nome axeitado e logo descríbeo. 
Non te esquezas de explicar cales son os seus costumes. Se non se che ocorre 
unha idea, aí che van dous exemplos. Podes utilizalos para crear o teu relato 
fantástico.
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