
1.º de ESO 
Solucións das actividades da tarefa 1. 
 
Onde o mundo se chama Galicia 
 
Sobre o primeiro corte do vídeo, do principio ao minuto 1.14: 

� Como pronuncia o narrador a vogal tónica media das seguintes 
palabras? A/P 
Preto A monte P aldea P historia A macrourbanización P 

� De que trata o vídeo? Elixe unha opción. 
o Do cambio que se produciu entre os asentamentos 

de hai 2000 anos e as urbanizacións actuais. 
 
Sobre o seguinte corte do vídeo, ata o minuto 3,59: 

� Como pronuncia o narrador a vogal tónica media das seguintes 
palabras? A/P 
norte A home A pobo  A exército A  vén A 
véspera A outeiro P sempre A pedra A 

� Cal era a maior preocupación do guerreiro galaico da historia? Ter 

que saír a loitar a campo aberto contra o exército dos romanos 

que se está achegando. 
 

� Por que o castro estaba próximo ás terras fértiles? Porque así 

podían cultivar vexetais para alimentar as familias. 
 

� A que material escuro, co que se facían armas e ferramentas se refire 
o narrador? Arrodea. 

Ouro    Prata   Ferro 
� Cita algunha vantaxe das vivendas do poboado. 

Como era circular podían facer lume no centro sen perigo de 

queimar o teito vexetal, podían quentarse e cociñar, e colgar os 

alimentos fóra do alcance dos animais. 
 

X 



� Por que viñeron os romanos ao noso territorio? Polo valor dos 

minerais que estaban buscando, como o ouro e o ferro. 
 

� Que lugar aínda ten un topónimo que fai referencia a que aquí estaba 
“a fin do mundo ou da terra”? Fisterra. 
 
Sobre o seguinte corte do vídeo, ata o minuto 6.30: 
Agora imos fixarnos, sobre todo, no xeito de falar do narrador: 

§ Como é a velocidade: Fala bastante amodo, para facilitar a 

comprensión. 
§ Como é a entoación: É clara. 
§ Como se combinan diferentes voces para os personaxes: Cando 

se pon voz a un personaxe cambia a persoa que pon a voz, 

para facilitar a comprensión e para que o vídeo sexa maís 

dinámico. 
 
 
 
COMPRENSIÓN DA NOTICIA «Caricias en braille na catedral» 
 
A. Preguntas sobre a forma da noticia 

� Identifica na noticia as súas partes principais: titular, entrada e corpo. 

Titular: Caricias en braille na catedral 

Entrada: A catedral de Tui pódese tocar, cheirar e escoitar. 

Así o comprobaron un grupo de discapacitados visuais que 

participaron en "Caricias en braille", unha actividade 

impulsada polo festival multidisciplinar "Música non 

Claustro" que se celebra no templo tudense ata o vindeiro 

venres. 



Corpo: Desde « A catedral de Tui colgaba o luns pola tarde…» 

ata o final. 

� Que particularidade atopamos neste caso? Que ten un subtítulo baixo 

o titular. Isto débese a que o titular é bastante poético e 

podería suceder que quen o lese non entendese a que se 

refería. 

� En que sección do xornal se incluiría esta noticia? Podería estar en 

varias. Por exemplo, na sección «Local», porque é unha 

noticia da localidade de Tui; na sección «Cultura», porque 

está relacionada coa actividade cultural; na sección «Lecer», 

porque se refire a unha visita que se fai no tempo de lecer. 

� Elabora un pé de foto para a imaxe que acompaña a noticia. 

Resposta modelo (non é a única opción):  

Os participantes na actividade á súa chegada á catedral. 

B. Preguntas de comprensión 

� De que feito informa a noticia? 

De que se celebrou unha actividade cultural na catedral de 

Tui. 

� A quen afectou? 

A un grupo de persoas con discapacidade visual. 

� Cando sucedeu? 

O luns anterior ao día en que se publicou a noticia. 

� Onde tivo lugar? 

Na catedral de Tui. 



� Como sucedeu? 

As persoas participantes puideron facer un itinerario de 

visita ao tempo adaptado ás súas necesidades: como non 

podían ver, utilizaron para coñecer a catedral os outros 

sentidos. 

� Por que sucedeu? 

Porque as persoas responsables da actividade “Música no 

claustro” están comprometidas coa inclusión de todos e 

todas. 

C. Reflexionamos a partir do contido do texto. 
Como cres que a sociedade trata as persoas con discapacidade?  

Pensas que na realidade se fai tanto como se predica no discurso politicamente 

correcto? 

Redacta un breve texto no que ordenes as túas reflexións; utiliza exemplos 

concretos e xustifica en cada caso a túa opinión. 

Resposta libre. Aquí o interesante é que comprobedes que 

xustificastes a vosa opinión.  

Desde o meu punto de vista, por exemplo, hai unha parte da 

sociedade que si mostra un compromiso pola igualdade das 

persoas, pero noutros casos aínda hoxe en día hai quen protesta 

polas mínimas incomodidades que lle pode ocasionar algo que 

se fai porque é necesario para outras persoas. Entre todos temos 

que reflexionar antes de falar, poñernos sempre no lugar da 

persoa á que nos referimos, porque as nosas palabras e os nosos 

actos poden ferir os demais e facelos sentir mal. 



ACTIVIDADES DE ORTOGRAFÍA 
 
1.  
cóctel – cócteles (e) 
monitor – monitores (g) 
caníbal (g) – caníbales  
mandril – mandrís (a) 
cámara (e) – cámaras  
chinés (a) – chineses 
espécime – espécimes (e) 
infantil (a) – infantís 
carácter – caracteres (g) 
avestruz – avestruces (g) 
 
2.  

• Coñecín o teu avó cando eu era árbitro de balonmán. 
• Mañá comeza o sétimo congreso sobre avances 

tecnolóxicos da industria téxtil. 
• capitán do equipo húngaro retírase hoxe do fútbol. 
• De súpeto, avariouse a hélice do helicóptero no que 

viaxaba o cónsul xaponés. 
• Os ladróns daquel automóbil están xa no cárcere. 
• cráter daquel volcán tiña cando menos dous quilómetros de 

diámetro. 
• Un astrónomo chinés acaba de descubrir un novo satélite 

de Xúpiter. 
• Simón foi ao médico porque se sente débil e ten dores no 

tórax. 
 
3. (Indico só as palabras coas que tiñades que completar as 
oracións.) 

• bóla 
• vén  
• présa 
• mais  
• póla 
• compre 
• besta 
• nós 



4. (As oracións son un exemplo, pero o importante é que nas vosas 
se vexa que entendedes o significado das palabras) 
 

� Ovella: Aquela ovella é a máis grande de todo o rabaño. 

� Alba: O galo canta sempre ao abrir a alba. 

� Valgada: O río discorre polo fondo da valgada. 

� Viveiro: Esa camelia compreina no viveiro. 

� Albino: Os tigres albinos son moi pouco comúns. 

� Avogar: Sempre vou avogar pola defensa dos que sofren 

desigualdade. 

� Voo: O voo foi bastante tranquilo, aínda que houbo algunhas 

turbulencias. 

� Viúvo: O ancián quedou viúvo aos 90 anos. 

� Bazar: No bazar podes atopar artigos de todo tipo. 

� Bébedo: Na obra tiña que interpretar un bébedo. 

� Rubor: A vergonza facía que o rubor lle subise ás fazulas. 

� Abondar: Estar calados non abonda, hai que participar na 

clase. 

� Avivar: Hai que avivar o lume para que non se apague. 

� Devorar: A tigresa devorou a gacela que cazara. 

� Berrar: Non se pode berrar á hora do descanso. 

� Bisbar: A Suso e Ana gústalles bisbar na clase polo baixo. 

� Baleiro: Ese autobús vai case baleiro. 

� Busto: A estatua ten forma de busto. 

� Babor: Vimos uns arroaces a babor. 

� Benvido: A volta a normalidade será benvida por todo o 

mundo. 

� Ouvear: Os cans non pararon de ouvear esta noite. 


