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

2ª PROPOSTA 

 

► NON FAGADES ESTAS ACTIVIDADES ATA QUE REMATEDES AS ANTERIORES 

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

 

Lectura 

• Recordade o que dicía na anterior proposta de traballo: Se non sodes capaces de conseguir 

ningún libro da lista, procurade ler outro que sexa axeitado para vós. Cando comecen as clases 

xa me contará cadaquén o que leu, e decidiremos o que facemos en cada caso. 

• Quen poida ler máis dun libro que o faga, e valeralle para SUBIR A NOTA. 

• As persoas ás que NON vos gusta moito ler e que, como consecuencia, vos custa concentrarvos 

na lectura e vos “ides” con frecuencia, lembrade o que xa comentamos moitas veces: 

- Lede ó redor de oito ou dez liñas, parade e intentade recordar o que lestes. Se vos acordades 

(sobre todo do máis importante) lede outro parágrafo e facede o mesmo. E seguide así ata 

que acabedes o libro. 

- Pero se non o recordades tedes que volver a ler o mesmo fragmento, e ó rematalo parade e 

intentade recordar o que lestes. NON podedes pasar a outro fragmento ata que entendades  e 

vos acordedes do que acabades de ler. 

- Lembrade que é mellor ler ben a metade dun libro que chegar ó final sen entendelo e/ou  sen 

acordarse de nada.  

- Loxicamente, tedes que parar sempre nun punto e á parte. 

• Buscade en Internet a web https://galiciaencantada.com/ e lede todos os textos que poidades. 

VANVOS GUSTAR, pois hai moitísimos e moi variados, e seguro que vos van enganchar e 

engaiolar. 

 

Web sobre a historia da Galicia imaxinaria: mitos, lendas, 
ritos, contos, romances e aventuras que se resisten ó 
esquecemento e que seguen vivindo na nosa memoria 
colectiva. 

 

Expresión escrita 

• Tal como vos dicía na anterior proposta de traballo, Podedes facer igual que nas vacacións de 

Nadal e contar cada día algo diferente. 

• Pero esquecinme de dicirvos que tamén podedes facer REDACCIÓNS seguindo os PASOS 

PARA A ELABORACIÓN DE CALQUERA ESCRITO: 1. Pensa e anota ideas - 2. Escolle as 

ideas máis interesantes e ordénaas - 3. Desenvolve por escrito cada idea escollida → BORRADOR - 

4. Cando acabes, le con moita atención todo o escrito e corríxeo - 5. Pasa o escrito a limpo. 

► Tedes que seguir o mesmo proceso que empregastes para escribir a do 1º e a do 2º trimestre: 

- Escollede un tema, o que queirades. 

- Facede o 1º e o 2º paso, poñendo en cada un todas as ideas que consideres axeitadas.  

- E logo empezade co primeiro parágrafo: pensádeo ben antes de comezar a facer o borrador, 

escribide con calma e fixándovos moito, logo lédeo moi amodiño e corrixídeo todo (dúas 

veces polo menos), e cando estea ben pasádeo a limpo. 

• Tamén podedes escribir historias ou  relatos inventados, calquera que se vos ocorra e vos apeteza. 

 

 

https://galiciaencantada.com/


Xogos, vídeos, etc. 

• Xa sabedes que na web https://portaldaspalabras.gal/ podedes consultar o diccionario da RAG. 

• Pero tamén a podedes usar para outras moitas cousas: ver DESTACADOS, A⁓Z LÉXICO e VÍDEOS, 

facer XOGOS… 

 

Acentuación 

• Poñede todos os acentos gráficos que cumpran nestes dous textos. Esquecédevos das palabras 

monosílabas, pois os diacríticos xa están todos postos. 

A→ Din que cos anos seica se acentuan os problemas de saude. Poren, eu (Alvaro Diaz Gonzalez), 

que xa cumprin os sesenta e seis, asegurovos que non é asi. A min a idade non me influiu en nada. 
 

O sabado fixemos unha excursion gastronomico-cultural á vila de Verin e houbo alguen que 

rapidamente quedou durmido no autobus (Luisa, Sebastian, Anxela...). Eu, en cambio, non parei de 

falar dende que saimos. Tamen é verdade que eu non quedo facilmente durmido... Xantamos ás 

duas, cunha riquisima bola de pan de leña, e despois cadaquen elixiu o que queria facer. Abofe que 

ainda non me diminuiu a alegria desa saida! 

 
B →        CONVOCASE PUBLICAMENTE A PRIMEIRA EXHIBICION MUNDIAL DE NUBES, QUE SE  

                 CELEBRARA O DEZASEIS DE MAIO ÁS DOCE DO MEDIODIA NAS GANDARAS DE RIOFRIO 

 

I. Poderan concorrer todas as nubes que asi o desexen. A unica condicion é que se situen ese dia no 

lugar da proba. 
 

II. Non só se valoraran as formas artisticas que adopte cada nube durante a competicion, senon 

tamen as combinacions entre si. No animo do xurado esta conceder os premios principais ás que 

sobresaian pola sua beleza. 
 

III. Rogase que o publico, para presenciar este fantastico espectaculo, se coloque unicamente nas 

beirarruas e beiravias do leste. Para evitar aglomeracions de ultima hora, xa se sinalaran a 

vespera. 
 

IV. Para a formacion do xurado tivose en conta que os membros gozasen de recoñecidos meritos 

cientificos, tecnicos ou politico-sociais. Despois dunha dificil seleccion, foron nomeadas as 

seguintes persoas: Xiana Suarez,  Sonia  Alvarez, Belen Casais, Eloi Garcia, Luis Piñeiro e Cesar 

Fontan.          

                  Este texto esta baseado na obra de Paco Martin Das cousas de Ramon Lamote    

 

• 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. 

 

Libro de texto 

MANDO AS PÁXINAS ESCANEADAS PARA OS/AS QUE TEÑAN O LIBRO DO 2º TRIMESTRE NO INSTITUTO 

• Se non puideches facer os exercicios 1-2-3-4-5-7-8-9 do Vocabulario da unidade 5 (páx. 85), 

fainos nestes próximos días. 

• Se non puideches ler as páxinas 80-81(Mans de bailarina) nin facer todos os exercicios da páxina 

82, leas e mais fainos nestes próximos días. 

• Lede a teoría de Ortografía da páxina 88. Se non sabedes o significado dalgunha palabra, 

buscádeo no dicionario. 

• Fai todos os exercicios das páxinas 88 e 89. Os puntos do 4, do 8 e do 9 NON hai que facelos. 

https://portaldaspalabras.gal/


 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 



 


