
1º ESO A - B - C  — TRABALLO DE LINGUA GALEGA — Miguel Barros 

3ª PROPOSTA 

 

MOI IMPORTANTE!!! 

● TEDES QUE MANDARME 2 PÁXINAS, COS TEXTOS QUE FOSTES  ESCRIBINDO,  

    A ESTE CORREO: mbarrostaboada@protexdat.com  

● ESTA SEMANA ENVIÁDEME SÓ 2 PÁXINAS, NON 2 FOLLAS 

● E DESPOIS ÍDESME MANDANDO OUTRAS 2 PÁXINAS CADA SEMANA 

● ESCOLLEDE UNHA DOS PRIMEIROS DÍAS E OUTRA DOS ÚLTIMOS 

● EN CADA PÁXINA TEDES QUE POÑER SEMPRE o nome e os apelidos, o curso e o 

    grupo e mais 1 ou 2 (segundo sexa a primeira ou a segunda) 

● SE ALGUÉN, POLO QUE SEXA, NON MAS PODE ENVIAR, QUE ME MANDE UNHA 

   MENSAXE POLO ABALAR OU UN CORREO OU QUE ME CHAME Ó 986 50 33 77  

 

 

► NON EMPECEDES ESTAS ACTIVIDADES ATA QUE ACABEDES AS ANTERIORES 

► E LEMBRADE QUE TEDES QUE SEGUIR LENDO E ESCRIBINDO TODOS OS DÍAS 

 

Lectura 

• Seguide lendo todo o que poidades. 

• Entrade na plataforma Galicia Le (https://www.galiciale.gal/) para coller, en préstamo, libros en 

formato dixital. 

 

 

GaliciaLe é unha plataforma de préstamo de libros […] e películas en formato digital… 

Hai un “Catálogo galego” e un “Catálogo en castelán”, e as obras poden lerse e verse en 

dispositivos compatibles: tabletas, teléfonos móbiles e ordenadores persoais. Os libros 

tamén se poden ler desde un lector de libro electrónico. 

 
• Para rexistrarvos e para poder solicitar calquera préstamo, 

COMO SODES MENORES DE IDADE, tedes que facelo 

coa autorización e a supervisión da vosa nai ou do voso pai.  

• Ademais ides necesitar a axuda dunha persoa maior, pois 

é un pouco complicado e leva bastante tempo. 

• Hai varias maneiras de solicitar o préstamo: se tedes carné 

dalgunha biblioteca pública ou non, se é o vello ou o novo e 

se tedes contrasinal ou non. 

• NON vale o carné da biblioteca do Instituto. É o carné da 

Biblioteca de Vilagarcía (a que está na rúa Rei Daviña), que 

tamén vale para a de Bamio e a de Carril. 

 
 

Carné novo da rede de bibliotecas públicas de Galicia. 

Ten código de barras, e con el dan un contrasinal  

para entrar na plataforma de préstamo Galicia Le 

 

 

Expresión escrita 

• Seguide escribindo o que poidades. 

 

 

mailto:mbarrostaboada@protexdat.com
https://www.galiciale.gal/


 

Acentuación 

• Recordade que cando empecen as clases tedes que facer a PROBA de ACENTUACIÓN.  

• Polo tanto estudade ben toda a teoría que aparece nas páxinas 52-53 e 70. Sobre todo o CADRO 

coas REGRAS XERAIS de ACENTUACIÓN. 

• Se non fixestes algún(s) exercicio(s) de ACENTUACIÓN (III) ou de  ACENTUACIÓN (IV)  ou 

dos dous textos (A e B) que hai na 2ª PROPOSTA de TRABALLO, facédeo(s) moi amodiño e 

consultando sempre a teoría (sobre todo o CADRO coas REGRAS XERAIS de ACENTUACIÓN. 

• Cando os teñades todos feitos, repasádeos moi amodiño e consultando sempre a teoría. Sobre todo 

a partir do exercicio 7. E moi especialmente todos os textos que están sen corrixir. 

 

Libro de texto 

 • Lede En busca dun tesouro perdido (páx. 98-99) e facede os seguintes exercicios da páxina 

100: 1 (e o punto) -2-3 (e o punto) -4 (e o punto) -5 (e o punto) -6 (e o punto) -7-8 (e os tres puntos) 

-10-11-12-14. 

• Lede (con moita atención, dúas veces polo menos e pensando no posible significado de cada un) 

os 24 adxectivos que aparecen no Pasa lista da páxina 102 e mais a explicación de Palabras 

homófonas da páx. 103. 

• Facede todos os exercicios da páxina 103. 

• Lede, varias veces e con moita atención, todo o que vos mando sobre os numerais. Despois 

facede, consultando sempre a teoría, os catro exercicios da páxina 106. 

• Páxina 107 → Lede Palabras con b e palabras con v (con moita atención, varias veces e 

buscando no dicionario o significado das palabras que non coñezades). E despois, consultando 

sempre como se escribe cada palabra, facede os exercicios 1-2-3-4-5-6. 

• Lede Que é unha lenda? (páx. 108) e mais o texto O naufraxio (páx. 109). Logo facede todos os 

exercicios da páxina 108. 

• Facede todos os exercicios da páxina 113, sobre O camiño dos Faros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 













 


