
RECORDA. 

DESTA VEZ FAS A TAREFA PERO NON MA ENVÍES. VOUME DIRIXIR EU A VÓS POR CORREO PARA 
PEDÍRVOLA. POIDO PEDIRVOLA A PARTIR DO DÍA 8 DE MAIO. 

Excepto os que non me mandastes tarefa nunca pois non teño aínda o voso correo;  

tedes que facer esta tarefa e mandarme o voso correo para que vos chame. 

 

 

 

Vas facer un traballo tipo presentación, por exemplo power point, presentación de google ou de libre 
office. Unha presentación de varias diapositivas con este tema: “As linguas de Europa”. Vas ter que buscar 
información, datos, mapas, etc. Que sexa o máis completa posible e ten en conta que a importancia das 
linguas non se mide polo número de falantes; é dicir, unha lingua falada por pouca xente é moi 
importante, e ademais ten unha historia, un pasado, un presente e un futuro. Vouche ofrecer unha serie de 
ideas por se che axudan a realizalo. Vas con calma, non intentes facelo todo de golpe; aos poucos e 

facéndoo ben. Ah! E escribe ben en galego, exprésate ben e 
sen erros. 
Intenta telo rematado o 12 de maio.A ver se dás feito. 

IDEAS PARA AXUDARCHE. 

Vas país por país de EUROPA e tratando asuntos deste tipo: 

-A que familia pertencen as linguas. 

-As máis faladas, número de falantes. 

-As menos faladas. 

-Linguas que gozan de bo estado de saúde ou están perdendo falantes. 

-En que países se falan máis linguas e cales. 

-Oficiais e non oficiais. 

-Escritas ou non escritas. 

-Se teñen literatura e os principais escritores desas linguas. 

-Se hai algunha en perigo de extinción. 

-Se xa desapareceron linguas en Europa. 

-O caso de Bélxica. 



-O caso de Suíza. 

-É normal que exista a relación un Estado ou país……….unha lingua. 

Francia………francés.  Italia………italiano. Alemaña……..alemán. 

-O caso da Península Ibérica onde se atopa o galego e o portugués, linguas emparentadas. As outras linguas 
de España. 

-Con mapas, gráficos, imaxes, vídeos,  enlaces ou ligazóns, etc. 

-Que sexa un traballo multimedia 


