
2º ESO A - B  — 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 hai na 2ª PROPOSTA de TRABALLO. Sobre todo o 

CADRO coas REGRAS XERAIS de ACENTUACIÓN. 

• Se non fixestes algún(s) exercicio(s), facédeo(s) moi amodiño e consultando sempre a teoría. 

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

os textos (desde o 11 ata o 23). 

 

Recuperacións verbos 

Os/As que teñades que facer a recuperación dalgunha(s) proba(s) de verbos, aproveitade para 

estudalos ben. E así, cando empecen as clases xa poderedes realizala(s). 

 

Verbos rematados en -aer, -oer, -aír e -oír e mais en -uír  

• Lembrade que cando empecen as clases tedes que facer a proba destes verbos. 

• Repasade os verbos acabados en -aer, -oer, -aír e -oír. Recordade que para aprendelos ben hai 

que escribilos, sobre todo as formas que vos resulten máis difíciles. 

• Cando saibades ben ben os verbos anteriores, estudade os acabados en -uír. 

• Fixádevos moito para non mesturar os anteriores con estes, e para diferencialos ben. 

• Os acabados en -uír son completamente regulares e, polo tanto conxúganse igual que partir. 

   E a única particularidade que teñen en común cos acabados en -aer, -oer, -aír e -oír é que tamén 

levan diérese no i (ï) na 1ª e na 2ª de plural do pretérito imperfecto de indicativo, para indicar que 

hai hiato: cons-tru-ï-a-mos, cons-tru-ï-a-des –– in-clu-ï-a-mos, in-clu-ï-a-des. 

• Non obstante hai que fixarse moito e estudalos moi ben porque como en castelán hai bastantes 

formas irregulares (aparece un “y”), ás veces en galego engadimos un “i” que non existe. 

• Sobre todo tedes que fixarvos moito moito no presente de indicativo, no presente de subxuntivo 

e no imperativo. E VAI SER MELLOR QUE ESCRIBADES ESES TEMPOS VARIAS 

VECES, PARA APRENDELOS BEN. 

 

C  O  N  S  T  R  U  Í  R 
M   O   D   O            I   N   D   I   C   A   T   I   V   O 

PRESENTE 
PRETÉRITO 

IMPERFECTO 
PRETÉRITO 
PERFECTO 

PRETÉRITO 
PLUSCUAMP. 

FUTURO CONDICIONAL 

constrúo 
constrúes 
constrúe 
construímos 
construídes 
constrúen 

construía 
construías 
construía 
construïamos 
construïades 
construían 

construín 
construíches 
construíu 
construímos 
construístes 
construíron 

construíra 
construíras 
construíra 
construiramos 
construirades 
construíran 

construirei 
construirás 
construirá 
construiremos 
construiredes 
construirán 

construiría 
construirías 
construiría 
construiriamos 
construiriades 
construirían 

M O D O    S U B X U N T I V O 
MODO 

IMPERATIVO 
INFINITIVO 

CONXUGADO 
FORMAS NOMINAIS 

PRESENTE 
PRETÉRITO 

IMPERFECTO 

constrúa 
constrúas 
constrúa 
construamos 
construades 
constrúan 

construíse 
construíses 
construíse 
construísemos 
construísedes 
construísen 

 
constrúe (ti) 
 
 
construíde (vós) 

construír 
construíres 
construír 
construírmos 
construírdes 
construíren 

 

INFINITIVO   →   construír 
 

XERUNDIO   →   construíndo 
 

PARTICIPIO   →   construído 

 



Libro de texto – Unidade 5 

• Lede a teoría das páxinas 85 e 86 (Gramática). A última pregunta (Colocación do pronome 

átono) lédea con moita calma e fixándovos moito. 

• Facede o exercicio 1 da paxina 84 e mais o 2-3-4 da 85 e o 5-6-7-8 da 86. 

• Lede a teoría da páxina 87 (Ortografía) e facede os cinco exercicios da 88. 

• Lede, moi amodiño e con moita atención, a teoría da páxina 90 (Literatura). Logo facede os 

exercicios  1 e 2, consultando sempre a teoría. 

• Lede o TEXTO 1: O PAI DE MIGUELIÑO (páx. 91). E logo facede os exercicios 3 (e o punto) e 4. 

- O resumo debe ter 5 ou 6 liñas. Recorda que teñen que aparecer todas as ideas máis 

importantes, pero só esas. 

- O tema é o asunto ou idea fundamental que se trata no texto, a mensaxe que nos quere 

transmitir. Neste caso, ¿de que fala realmente o autor? 

 

Páxinas escaneadas 

• Lede O retrato (páx. 10-11) e facede os seguintes exercicios da páxina 12: 1-2-3 (E O PUNTO)   

-4-5-6-7 (o punto NON) -8. 

• Lede O parafuso perdido (páx. 82-83) e facede os ex. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 (e o punto) -10-11 da 

páxina 84. 

• Lede a páxina 191 (Lingua e sociedade - Galego: o futuro depende de ti) e facede os exercicios 

1 (e o punto) -2 (e o punto) e 3. 

• Lede os verbos que aparecen no PASA LISTA da páx.193 (con moita atención, dúas veces polo 

menos e pensando no seu posible significado) e facede os exercicios 1-2-3-4-5-6-7 (e o punto) -8-9. 

• Lede a teoría das páxinas 196-197 e facede todos os exercicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 













 
 

 

 

 

 



 


