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Lingua Galega e Literatura (Noelia) 

TAREFAS PARA OS GRUPOS 1º ESO D 

Mándovos unha serie de tarefas para realizar nestas semanas e que serán corrixidas á 

volta. Se hai algunha dúbida, podedes formularma na Aula Virtual no apartado, Lingua 

Galega e Literatura 1º ESO (Noelia). 

1ª SESIÓN-LUNS 16 DE MARZO 

Ide á páxina 107, “Ortografía”. Lede con detemento as palabras que se escriben con b 

e as que se escriben con v. Fixádevos que palabras como acivro ou ávrego se 

escriben con v! 

Ávrego: Relativo ao vento seco que sopra do sudoeste. 

Posteriormente, facede os exercicios 1, 2, 3, 4, 5 e 6 da páxina 107. 

2ª SESIÓN-MÉRCORES 18 DE MARZO 

Páxina 108. Nesta sesión abórdase a cuestión do que é unha lenda. Debedes mirar 

con detemento as súas características: espazo e tempo, personaxes e finalidade. 

Facede as seguintes actividades da páxina 108: 1, 2, 3, 4 e 5. 

3ª SESIÓN-XOVES 19 DE MARZO 

Como actividade complementaria preséntovos esta lenda da autoría de Lois Carré 

Alvarellos e unha serie de actividades propostas a continuación: 
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A COMPAÑA 

Nun camiño de San Martiño de Tabeaio. Carral. A Coruña

E foi unha vez que un pai e mais un fillo, que xa era home, viñan dunha viaxe e 

tiveron a desgraza de seguir sen se decatar, sendo noite, un camiño que 

pasaba preto do adro dunha igrexa, dándose de conta do mal que lles traía o 

seu descoido ó se atopar nunha revolta coa Santa Compaña, que ó ser as doce 

sae do cemiterio para facer a súa rolda. 

Pai e fillo viron arrepiados as luces acendidas dos fachos que portaban as 

almas en pena, e oíron o borboriñar dos pregos dos defuntos, e daquela, foi 

tanto o medo que gañaron que quixeron fuxir a escape sen o conseguir, porque 

o vello, xa canso e de poucas forzas, tropezou e caeu de contado, sen folgos 

nin azos para se valer; o fillo chegou un pouco máis lonxe, pero mellor lle fora 

caer coma o pai para se aforrar moitos contratempos, xa que, coma o vello, 

tampouco tivo forzas nin saber para riscar no chan o circo e poñerlle no medio 

a cruz, como é ben para se librar das cousas do outro mundo en meténdose un 

para dentro. 

O pai, ó caer no chan, afociñado, quixo comprender que a Santa Compaña 

pasara por riba del, pois sentiu ben no corpo como o tripaban as pisadas dos 

defuntos, deixándoo esmendrellado; fixo un esforzo erguendo un pouco a 

cabeza para mirar se vía o fillo, mais, como era noite, non o viu; escoitou un 

pouco, e non oíu cousa: sen dúbida, levárao a Santa Compaña para portar a 

cruz, o caldeiro da auga bendita e mais o hisopo; o pai, daquela, perdeu o 

acordo e non foi home ata o abrir do día; estaba canso e sen forzas, doíalle o 

corpo, quixo poñerse en pé, e as pernas non lle termaban, ó cabo, mal como 

puido, case ás arrastras, foi facendo o camiño da casa; o fillo aínda non 

chegara, e el, perdida a cor e enfraquecido, máis semellaba un defunto. 

Ó rapaz atopárono logo os veciños; apareceu durmido pé do cruceiro da 

parroquia, collendo nunha aperta o talo da cruz; o pai a penas tardou tres días 

en morrer, e o fillo durou pouco máis tempo, máis ben pouco foi. Ninguén 

conseguiu del que dixese cousa, porque o que vai cos defuntos, aínda que 

queira, non pode dicir o que ve nin o que lle mandan facer, e tampouco quén é 
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o que o fai; non pode virar a cabeza para ver o que leva atrás de si, por iso 

nunca ninguén dá razón. O único que lle é doado facer ó que vai coa Santa 

Compaña, se é que sabe dar xeito, é, se atopa a outro desgraciado no seu 

camiño, o poñerlle nas mans a cruz, e o caldeiro coa auga bendita e mais o 

hisopo, librándose de seguir el ó deixar a outro no seu canto, mais, dende que 

o fai, é pouco o que tarda en morrer, pois co seu rudo traballo de pola noite, 

perde a cor e vai esmorecendo a cada día máis, mirrándose pouco a pouco. 

 

Carré Alvarellos, Lois (s.a). Contos populares da Galiza (Adaptación). En 

Francisco Rodríguez Iglesias (2003). Galicia de lenda. (p. 70). A Coruña: 

Hércules Edicións. 

Actividades: 

-Indica cal é o espazo e tempo no que se desenvolve esta lenda: 

-Personaxes: 

-Finalidade: 
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4ª SESIÓN-VENRES 20 DE MARZO 

Na terceira sesión deberedes realizar a lectura, “Pachín”, da unidade 7 e responder ás 

preguntas 1, 2, 3 e 4 da páxina 118. 

5ª SESIÓN-LUNS 23 DE MARZO 

Nesta sesión deberedes buscar no dicionario as palabras do PASA LISTA da páxina 

120 “ANIMAIS DE PROVEITO”, para que vos resulte máis doado posteriormente 

realizar as tarefas que vos vou encomendar para a vindeira sesión. 

6ª SESIÓN-MÉRCORES 25 DE MARZO 

As tarefas a realizar no día de hoxe son da páxina 121: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11. 

7ª SESIÓN-XOVES 26 DE MARZO 

Na sesión de luns lede o apartado de Ortografía, “Palabras con es- e con ex-”. Mirade 

con calma esta listaxe das palabras con es- e con ex‒. Reparade que tamén se 

escriben con x as palabras co prefixo extra- (que significa ‘fóra de’, ‘moi’). Nota: se 

algunha palabra desta listaxe non a entendedes, é preciso que consultedes un 

dicionario, para que vos resulte máis doado facer os exercicios. 

Os exercicios a realizar son da páxina 124: 1, 2 e 3. 

8ª SESIÓN-VENRES 27 DE MARZO 

Nesta sesión pídovos que leades o apartado de xénero lírico da páxina 126.  

Debedes fixarvos detidamente nas características do xénero lírico: están escritos en 

verso, o predominio na expresión dos sentimentos, a musicalidade e a maior 

importancia que se lle dá á forma fronte ao contido. 

Atendede tamén ao apartado “Algunhas figuras literarias”: a comparación ou símil e a 

metáfora que xa abordamos na primeira unidade deste curso de 1º ESO. 

Unha vez lida a teoría, facede da páxina 126: 1 e 2. 

 

 


