
Lingua Galega e Literatura (Noelia) 

TAREFAS 1º ESO C 

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

volta. Se hai algunha dúbida, podedes preguntarma no foro da materia de Lingua 

Galega e Literatura 1º ESO (Noelia) que se atopa na Aula Virtual. 

Luns, 16 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. 

Martes, 17 de marzo 

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

Xoves, 19 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. 

Venres, 20 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. 

 



Luns, 23 de marzo 

Lede o apartado, “A medida dos versos” da páxina 127. Trátase de consolidar 

aspectos que xa vimos na unidade 1 como as “licenzas poéticas” que se mencionan 

na páxina 127: Se un verso remata en palabra aguda ou monosílaba, engádese unha 

sílaba máis; se remata en palabra esdrúxula, restamos unha sílaba e se unha palabra 

remata en vogal e a seguinte comeza tamén por vogal (ou h), cóntanse estas dúas 

sílabas como unha soa. A isto chámaselle sinalefa.  

Realizade os exercicios 5, 6 e 7. 

Martes, 24 de marzo 

Neste apartado de “Aplica o que sabes”, repasaranse contidos da unidade. Para iso, 

deberás realizar as actividades 1, 2, 7 e 8 da páxina 130.  

Xoves, 26 de marzo 

Realiza a lectura de “Bágoa de lúa” das páxinas 134-135. 

A continuación, fai os exercicios 1, 2, 3 e 4 da páxina 136. 

Venres, 27 de marzo 

Na páxina 139, busca no dicionario o significado das palabras de Pasa Lista. 


