
  

             ACTIVIDADES PARA REALIZAR NA SEMANA DO 30 DE MARZO AO 3 DE

           LINGUA GALEGA E LITERATURA

           1º ESO

           1-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 Leis 
de Nemancos?(Quen vos vén á cabeza? E quen máis?) Como estarán en Labexo 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. 16 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...
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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...)

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.

9. O VERBO.(Ao final do libro de texto tendes os verbos conxugados)

 As formas verbais teñen número e persoa. Pero o infinitivo, o xerundio e o participio 
son formas non persoais. Os verbos sitúan a acción nun tempo concreto: no pasado, no 
presente ou no futuro. Os modos verbais reflicten a actitude do falante ante o que di. Os
modos verbais son tres: indicativo, subxuntivo e imperativo.

9.1.Risca as dúas formas verbais intrusas en cada grupo. 
1.ª persoa  ---      escribo   soñamos   din   xoga   fago   imos 
2.ª persoa---      foxen   distraedes   perdes   lemos   iredes sabes 
Singular    ---      fas teñen compro xoga dicimos abres 
3.ª persoa   ---    di   corro   fan   moven   gañamos   andou 
Plural  ---           falan   asubían   loitades   gaña   xiramos   creo 

9.2.  Escribe o pronome persoal axeitado a cada forma verbal e indica a persoa e o 
número. • Vós ledes  2.ª p. plural ou p5▶
•         traio  ▶
•         riremos  ▶
•         bebes  ▶
•         saen ▶
•         fostes ▶

9.3 .Completa cos verbos que queiras na forma que marca a clave.  

 infi nitivo  xerundio ❤  participio ♣ ♦

• No verán gústame  …..............................................♣
• Alicia vai  pola rúa. …............................................♦
• O cadro foi  no 1900. …........................................❤
• Debes  as plantas. …............................................♣
• Ía  e caeu.........................................................♦
 • Tes os xoguetes  ?..............................................❤
 • Xoán sabe  a guitarra.........................................♣
 • Iria está  a falar..................................................♦



9.4 .Subliña o verbo de cada oración e di en que tempo e en que modo está.

 • Alberte, non volvas tarde! ▶
 • A moto de Henrique avariouse.  ▶
 • Lava as mans, Marta!  ▶
 • Esta fin de semana visitaremos os avós. ▶
 • Oxalá cheguen as vacacións!  ▶

9.5 Transforma as oracións seguintes pasando os verbos a presente, pasado ou 
futuro. 

Pon en pasado Pon en futuro

Coa aspiradora, limpo a 
casa rapidamente 

Pon en presente  Pon en futuro

Aquel farol iluminaba 
todo o camiño.

Pon en pasado Pon en presente

O papá, a mamá e mais 
eu faremos pasteis para a
festa. 

Pon en presente Pon en futuro

Xoaquín amañou o 
enchufe. 


