
ACTIVIDADES 15 A 22 DE XUÑO 

 

E con isto rematamos! 

Foi un curso atípico e duro, ... mais un pracer 

compartir o traballo con tod@s vós. 

Moitas grazas polo voso esforzo! 

 

Deica ! 

  



4º ESO 

1.Texto  

https://www.ogalego.eu/exercicios_de_lingua/exercicios/textos/ex_estilo.htm 

Seguindo o modelo proposto fai a adaptación: 

xornal 

telegráfico 

carta formal 

texto teatral 

 

2.TEXTOS SOBRE A DESIGUALDADE  

https://www.ogalego.eu/exercicios_de_lingua/exercicios/textos/mullerhome.html 

1. Ler. 

2. Redacta un texto sobre a desigualdade social entre homes e mulleres.. 

 

  

https://www.ogalego.eu/exercicios_de_lingua/exercicios/textos/ex_estilo.htm
https://www.ogalego.eu/exercicios_de_lingua/exercicios/textos/mullerhome.html


2º ESO 

 LINGUA GALEGA 

TEXTO 1 

Quen queima o monte? 

Parece que as causas dos incendios son variadas. Pilar defende a idea de 
que uns poucos pirómanos, pirotécnicos fracasados segundo ela, ben 

distribuídos polo país poden encher todo de fume e labaradas. Marisa expón 
a súa teoría para moitas fumarolas e luminarias: o forte sol quenta unhas 
acendallas (fentos, silvas secas) que, ao queceren, acenden a herba seca e 

axiña aparecen as chamas que deixarán moreas de borralla ao arderen os 
grosos toros das árbores. Carme conta que na aldea duns tíos seus xa 

atoparon algunha vela que serve de mecha para facer alampar os toxos 
secos e que logo se produce un resplandor moi enxebre e a cinza vai servir 
de abono a un precioso pasto na primavera. Maruxa bótalles a culpa ás 

fábricas de pasta de papel, que así teñen a madeira máis a prezo; habería 
que prohibir a venda de madeira queimada aínda que sexa ao mesmo prezo 

que a outra. Vicenta coida que o dos lóstregos é unha trola; que un raio 
alumea moito mais non ten que ver co lume que cada verán nos invade. 
Para ela ten máis culpa moito fumador que tira un fósforo aceso ou que 

bota ao chan a muxica do seu "pito" crendo que o campo é un cinceiro. Hai 
outros moitos intereses creados que fan dos nosos bosques un forno, un 

braseiro incandescente, que ata saes un día por aí e as poallas -eses 
fragmentos de cinza a modo de moscóns- póñenche perdida a roupa (é 
agora María a que fala). E tamén habería que falar do segundo paso, dos 

medios que hai para apagar, para extinguir todo ese inferno: homes, 
camións, avións, interese da sociedade ... 

 

EXERCICIOS 

1.- Sinalar todas as palabras que entren no campo semántico  de "lume". 

2.- Construír dúas frases onde apareza a palabra "lume" e outras dúas con "fogo". 
Busca a definición no dicionario e cópiaa. 

3.-  Enumera os argumentos que se citan no texto en torno aos incendios e o desastre 
ecolóxico. .-  

4. Redacción: un incendio.  

 

 



 

2º ESO 

 LINGUA CASTELÁ 

http://www.iespugaramon.com/ies-puga-

ramon/resources/comprension_lectora1225384471971.pdf 

 

TEXTO 10 

1. Ler 

2. Exercicios: 1,2,3,4,5,6. 

 

http://www.iespugaramon.com/ies-puga-ramon/resources/comprension_lectora1225384471971.pdf
http://www.iespugaramon.com/ies-puga-ramon/resources/comprension_lectora1225384471971.pdf

