
3º ESO A-B 
 
Tantos estes exercicios como os enviados anteriormente serán corrixidos cando nos incorporemos á vida 
escolar. O non os teres feito non supón un negativo, mais a quen os presente feitos o primeiro día de clase 
valoraranse como un positivo. Lembra: os exercicios deben facerse no caderno. ÁNIMO QUE TEÑO MOITAS 
GANAS DE POÑER +++ 
 
UNIDADE 6 
MANUEL CURROS ENRÍQUEZ  
Responde as seguintes cuestións guiándote polas páxs. 148-149. 
 

1. En que lugar e ano naceu Curros? 
2. Cales foron os tres primeiros poemas que escribiu? 
3. Estes tres poemas conteñen temática costumista, que recrea neles o autor? 
4. Que obra publica en 1880? 
5. Que concepción tiña Curros da poesía? 
6. Que tipo de poesía predomina nesta obra? 
7. Que é o que denunciaba e criticaba nos seus poemas? 
8. Escribiu poesía intimista? Xustifica a resposta 
9. En 1888 publica: 
10. Fai un resumo do que se conta nesta obra. 
11. Que pretendía Curros con ela? 

 
LINGUA E SOCIEDADE 
PÁX. 164. Le o seguinte apartado e fai un resumo del: 
 O Rexurdimento: a recuperación do galego como lingua escrita. 
 
UNIDADE 7 
EDUARDO PONDAL 
Responde as seguintes cuestións guiándote polas páxs. 176-177. 
 

1. Onde e cando naceu Eduardo pondal? 
2. Que é a “Cova Céltica” e que facía alí? 
3. Que sabes dicir do poema “Os pinos”? 
4. Que obra publica en 1886? 
5. Enumera os elementos que aparecen neste poemario. 
6. O celtismo 

a. A  que recorre para dar nome aos guerreiros galegos? 
b. Como definirías ti a figura do bardo? 
c. Cal é a situación que presenta Pondal a través do celtismo? 

7. O ossianismo 
a. Para que utilizou Pondal os poemas de James Macpherson? 

8. A natureza 
a. Busca no dicionario a definición de panteísmo 
b. Que representan os elementos da natureza na súa poesía? 

9. A virilidade 
a. Con que elementos identifica ao home? E á muller? 
b. Que é a misoxinia? Procura a resposta no dicionario. 

10. De que trata o seu libro Os Eoas? 
11. Por que se caracteriza a lingua da poesía de Pondal? 

 
LINGUA E SOCIEDADE 
 
Páx. 190. Fai un resumo do seguinte apartado 
 O proceso de normalización lingüística 
  


