
2.º de ESO 
Solucións Tarefa 1 (Do luns 16 ao mércores 18) 
(as solucións están en cursiva) 
 
NARRADOR  
Que tipo de narrador presenta o texto? Narrador en primeira persoa. 
Podemos identificalo como un personaxe? Si. 
Pola súa importancia na historia, que tipo de personaxe é? A protagonista. 
Que datos nos ofrece sobre a súa persoa? Que é unha señora maior, que fala 
galego, que leva pouco tempo vivindo coa súa filla e a familia desta, e que quere 
ter alguén con quen falar galego. 
Que outros datos que non se din pero podemos deducir nós? Que ten 
alzhéimer. 
 
PERSONAXES 
Que personaxes aparecen no relato? Ademais da narradora protagonista, 
aparecen a súa filla, o xenro, e as netas. 
Que sabemos deles? Que recursos se utilizan para explicarnos como son? 
Sabemos que viven nun edificio de pisos, que son cariñosos coa señora, e que 
falan castelán. Sabemos como son pola percepción que ten deles a avoa e 
polos comentarios que lle fan a esta (como cando a neta lle di que fala raro). 
 
TEMPO 
No relato aparecen diferentes momentos. Identifícaos e explica a relación entre 
eles. 
A narradora fala desde un momento presente, pero fai referencia ao pasado 
(cando conta como chegou ao piso e como quedaron atrapados no ascensor 
porque este se avariara) e tamén fai unha referencia ao futuro (ao explicar o que 
pensa facer co paracaídas). 
 
ESPAZO 
Onde sucede o narrado no texto? Como se describe?  
Identifica as partes do texto en que se detalla dalgún xeito onde suceden as 
accións. 
O relato sucede nun piso, ao que se accede subindo por un ascensor cun 
espello grande. O piso debe estar nun andar alto, pois desde a ventá só se ven 
tellados e pararraios. Parte do texto onde se explica: 
«A súa casa máis ben é un piso. Aquí arriba chégase nun ascensor co 

espello máis grande que vin na vida. Nunca pasei tanto medo como dentro 

dese caixón, que marchou a luz e parou aquilo e pensei que me chegaba o 



día, que diso ben me acordo. Se miro polo cristal do meu cuarto, non vexo 

máis que tellados e pararraios e máis tellados.» 

 
 
ACCIóNS 
Hai moitas accións no texto? Pasan moitas cousas mentres que a narradora 
conta o relato, ou a narradora está “parada” mentres as conta? 
Aínda que no texto aparecen accións, en realidade a narradora está «parada». 
O que nos conta son os seus pensamentos e reflexións. 
 
ESTILO 
Cres que o texto é tráxico, cómico, as dúas cousas? Xustifica a túa resposta. 
Cales son os elementos nos que reside o humor? Búscaos no texto. 
O texto ten algúns aspectos tráxicos, como o feito de que a protagonista sufra 
unha doenza como o alzhéimer, e tamén porque é triste que non teña ninguén 
con quen falar na súa lingua. A comicidade do relato está presente en como 
fala a avoa, por exemplo, cando di que a memoria lla roubou un alemán, cando 
di que alí hai «hai tres ou catro persoas máis pequenas que deben ser os fillos», 
e tamén no feito de que o seu plan de fuxida para poder falar con alguén en 
galego sexa que lle traian un paracaídas para non ter que coller o ascensor. 
 
Resume o argumento do relato. 
 
A protagonista é unha señora galegofalante que sofre alzhéimer e que se 
traslada coa filla a familia desta a un piso. Aínda que a tratan moi ben, ela bota 
de menos poder falar na súa lingua con outras persoas (xa que esa familia fala 
castelán), pero dálle medo volver coller o ascensor porque cando subiu nel 
houbo unha avaría e quedou atrapada. Así que decide pedir un paracaídas, 
para poder fuxir do piso e ir buscar outra xente que «fale normal». 
  



1. Busca no texto exemplos de cada unha das clases de palabras do cadro e complétao. 

CLASE DE PALABRA EXEMPLO COMO O IDENTIFICACHES 

Adxectivo barbudo Porque se refire a unha característica física. 

Verbo  ando Porque indica unha acción e ten un tempo. 

Substantivo  pararraios Denomina un obxecto. 

Preposición  de Porque está na lista das preposicións e serve para 
unir palabras. 

Adverbio arriba Porque é invariable e indica un lugar. 

Pronome  Eu, me Porque teñen persoa e van en lugar do nome. 

 

2. Completa o cadro coas características destas formas verbais do texto. (Nalgunha 
forma non hai que completar toda a fila). 

Forma verbal Persoa Número Tempo Modo 

Pasei 1.ª S  Pretérito  Indicativo  

Chegaba 1.ª, 3.ª S Copretérito Indicativo 

Falo 1.ª S Presente  Indicativo 

Trouxesen 3.ª P Pretérito  Subxuntivo 

Secuestrasen 3.ª P Pretérito Subxuntivo 

Tirando  - - Xerundio  - 
 

3. Explica coas túas palabras o significado destas palabras. 

Xenro: Home da filla ou do fillo respecto dos pais do cónxuxe. 

Desconfiar:	Non confiar en algo ou alguén. 

Ascensor: Aparello que serve para transportar persoas, en sentido vertical, dunhas 
plantas a outras dunha construción. 

Cariñoso: Que sente cariño ou trata os demais con afecto. 

Memoria: Capacidade que permite reter na mente e facer presentes, mentalmente, 
cousas pasadas. 

Paracaídas: Aparello que se abre no aire con forma de paraugas e diminúe a velocidade 
de caída. 

Cornixa: Parte saínte do tellado. 



Toupa: Mamífero de cor negra, coas patas curtas e fortes uñas que lle permiten escavar 
as galerías en que vive. 

4. Que opinas sobre o conto? Paréceche que está ben escrito e é interesante? 

(Resposta libre. Á maioría gustouvos, así que me alegro moito!) 

 

 

FOLLETO: COMO ERA DE TEMA LIBRE NON VOU POÑER NINGÚN, a cada persoa xa lle 

fun facendo as indicacións pertinentes. Houbo algúns excelentes. 

Moitas grazas a todos e todas polo voso traballo! 

 


