
TAREFAS II- LGL- 2º B

Levas xa 15 días (ou máis) dentro da casa ou polos seus arredores, os máis    
afortunados. Cambiaron os costumes, as rutinas diarias, hai moitas cousas que non 
podemos facer, nin podemos tocar, nin podemos ver en directo. Non podemos sentir a 
area nin a auga do mar, nin ver o que ocorre a uns quilómetros, nin ver a ausencia que 
existe en todos os lugares antes ateigados de xente. Non podemos compartir fóra do 
entorno familiar ningún sorriso, ningunha alegría ou preocupación...Que pasará en Suxo ?
(Quen vos vén á cabeza? ) Como estarán en Morquintián ou en Muxía? Faremos as 
mesmas cousas tod@? Estarán en pixama todo o día? Estarán xa sen datos? Sabedes que é
o que compartimos todos e todas nesta experiencia insólita?
Sabédelo? Non?
Pois que é a primeira vez que a TOD@S nos ocorre algo semellante, e, por iso, é tan 
grande e abrumador(buscade a palabra no dicionario porque é espectacular o seu 
significado). Os maiores tamén estamos desorientados, porque temos que gobernar e 
organizar as nosas vidas a diario cun pesar engadido: o temor, o medo ao que 
descoñecemos, ao que vai pasar meses despois, porque non pasamos antes por isto e 
temos que inventar, crear estas novas circunstancias. De todas formas este empurrón 
que nos dá a realidade pode ser motivadora, pode servirnos para cambiar formas de 
actuar que non eran boas para nós como sociedade. Así que, espero que tod@s esteades 
sans e que botedes moito de menos as clases!!Non teñades reparo en admitilo! Botades 
de menos as clases!! Claro que si!!

(Voume disfrazar de diminuta fada voadora e achegareime ás vosas ventás, mirarei 
dentro só para ver que esteades ben, tranquilos, pacientes e entretidos na vosa vida 
alterada por estas circunstancias. Pronto pasará. 14 abrazos)

Actividade 1. Lectura obrigatoria do texto anterior. Sorrir ao final. Mandar un abrazo 
mental á profe.
Actividade 2. Contesta o máis sinceramente posible:

1. Que tres actividades botas máis de menos facer neste tempo de “clausura”?
2. Cando soubeches que ías ter que quedar na casa tanto tempo...Cales foron as 

primeiras cousas que pensaches?
3. Que podes facer cada día e antes non?
4. Ves os maiores preocupados? En que o notas?
5. Cando pase moito tempo que cres que recordarás deste momento tan raro?
6. O primeiro día que poidas saír....Umh 

-Quero ir a.....
-Quero ver a....
-Quero abrazar a...
-Quero dicirlle que a /o botei moito de menos a...
-Quero ir á tenda e mercar...

7.Aprendiches algo de ti que non sabías antes de pasar tanto 
tempo”amarrado”?

(por exemplo: aprendín que sei compartir, aprendín que o paso ben falando 
máis coa miña avoa, aprendín que adoro o meu can/cadela, aprendín que non 
me desagrada axudar nas tarefas da casa...)

mailto:TOD@S
mailto:tod@s


8.Quero que fagas un debuxo no que recollas como imaxinas que te sentirás 
cando poidas saír fóra do lugar por onde agora te podes mover. Coloréao, 
divírtete facéndoo. Tes tempo.

          

1. PÁXINAS 112-115 DO LIBRO DE TEXTO: LECTURA.
A) Páxina 114. Facer exercicios 1, 2,3 e 5.

2. PÁXINAS 118-119 DO LIBRO DE TEXTO: Le a páx. 118 e fai as actividades 
1(páx.118-119) e 3(páx. 119). 


