
Actividades do 21 de abril ao 4 de maio

Traballo 1º ESO

 Nesta segunda semana do terceiro trimestre, tal e como nos indican dende

a Consellaría de Educación, seguiremos coas actividades de repaso. Para

facer estas actividades seguiremos facendo algúns exercicios a través de

páxinas web como www.ogalego.gal e outras.

 Xa traballamos con ela, así que xa sabemos que nos permite corrixir os

exercicios. É importante que intentemos facelos sen ver as solucións. Ante a

dúbida é mellor que cometamos un erro e despois corrixamos que ir

directamente a ver a solución sen intentalo.

 A data de entrega destas actividades será o vinderio venres día 4 de maio.

O enderezo electrónico é: traballolinguagalegamanu@gmail.com

 Para as fotos das respostas prestade atención ao titorial elaborado por

Alberto e que se vos envía dende o centro para mandar os traballos en PDF

e nun único arquivo.

 Tamén vos pido que lle trasladedes ás vosas familias que estean atentos ao

Abalar nestes días porque vou enviarlles unha mensaxe con algunhas

indicacións para este trimestre.

 Moito ánimo a todas e todos!

http://www.ogalego.gal


ACTIVIDADES

Teoría.

Na páxina 33 do teu libro de texto podes repasar a teoría sobre a formación do

plural. Se non o tes na casa tamén podes botar un ollo a esta ligazón antes de

facer os exercicios.

https://gl.wikisource.org/wiki/Normativa_oficial_do_galego_-_Formaci%C3%B3

n_do_plural

1º Exercicios sobre o substantivo. Fai o exercicio 5 da seguinte ligazón.

https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/12

96813709/contido/Galego/exercicios/morfoloxia/subs_adx.htm

Só tes que facer a primeira columna de palabras (dende local ata iceberg)

Na propia páxina, se premes na ligazón “Axuda”, podes repasar a teoría sobre a

formación de plurais.

2º Exercicios plurais. Pon en plural as 15 primeiras oracións do exercicios 6.

https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/12

96813709/contido/Galego/exercicios/morfoloxia/subs_adx.htm

3º A sílaba. Exercicios ditongos e hiatos. Na páxina 34 do teu libro de texto

podes repasar a teoría.

Fai o exercicio 3 da seguinte ligazón.

https://www.ogalego.eu/exercicios_de_lingua/exercicios/fonematica.htm

Revisa cando remates premendo nas solucións

4º Lembras a diferenza entre familia léxica e campo semántico? Na páxina 38

do teu libro de texto podes atopar axuda.

Emprega a rede para atopar a diferenza entre os dous termos e pon un

exemplo de familia léxica (4 palabra) e outro de campo semántico (4 palabras)
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5º Investigamos.

A) Escoita a seguinte canción. A letra é un poema clásico da literatura

galega. Investiga sobre o o poema? Quen o escribiu? En que poemario está?

Que cres que intenta trasladarnos?

B) Podes facer unha pequena presentación en Power Point na que

indiques:

 Pequena introdución sobre a vida da autora.

 Contexto da súa vida.

 Principais obras.

 Características da súa poesía.

 Importancia da autora para a literatura galega.

Coma sempre, non se trata de encher a presentación de textos cortados e

pegados. Intentade coller fotos da rede e resumir toda a información que

atopes. É importante que empregues a túas palabras e que sexa unha

presentación visual.



Traballo 2º ESO

 Nesta segunda semana do terceiro trimestre seguiremos coas actividades

de repaso. Para facer estas actividades seguiremos facendo algúns

exercicios a través da páxina web www.ogalego.gal.

 Xa traballamos con ela, así que xa sabemos que nos permite corrixir os

exercicios. É importante que intentemos facelos sen ver as solucións. Ante a

dúbida é mellor que cometamos un erro e despois corrixamos que ir

directamente a ver a solución sen intentalo.

 A data de entrega destas actividades será o vinderio venres día 4 de maio e

coma sempre o enderezo electrónico é:

traballolinguagalegamanu@gmail.com

 Para as fotos das respostas prestade atención ao titorial elaborado por

Alberto e que se vos envía dende o centro para mandar os traballos en PDF

e nun único arquivo.

 Nesta semana poderedes seguir algunha clase online en directo a través de

Instagram. É unha actividade voluntaria que pretende simplemente axudar

a resolver dúbidas e ver o resultado. Polo tanto, non é obrigatoria. Aqueles

que non teñades redes sociais, ou que os vosos pais non vos autoricen, non

vos preocupedes porque seguimos con mecanismos que nos permiten

continuar cos contidos como o correo electrónico, ou mesmo o teléfono

para casos excepcionais, se tivesedes algunha dúbida.

 Aqueles alumnxs que poidades e queirades seguir as clases en directo,

buscade o perfil de Instagram “linguagalegasansimon”. A primeira emisión

para explicar o procedemento será mañá mércores ás 12.00 h. Insisto que

é unha actividade voluntaria e que aqueles alumnos que non teñades

http://www.ogalego.gal


Instagram ou que os vosos pais non vos permitan acceder ás redes sociais,

non tendes que crear un perfil para isto.

 Moito ánimo a todas e todos!

ACTIVIDADES

1º Repasamos o traballo do adxectivo. Fai o exercicio 10 da seguinte ligazón.

Comproba nas solucións os teus erros.

https://www.ogalego.eu/exercicios_de_lingua/exercicios/morfoloxia/subs_adx.h

tm#10

2º Indicar os femininos. Vai ao exercicio 3 da seguinte ligazón e fai a primeira

columna de palabras (da 1 ao 23 - De tecelán a livián).

https://www.ogalego.eu/exercicios_de_lingua/exercicios/morfoloxia/subs_adx.h

tm#3

3º Ortografía. Maiúsculas.

Na seguinte ligazón podes estudar o uso das maiúsculas e minúsculas en

galego.

https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/13269

67726/contido/ortografia/ortografia/as_maisculas.html

4º Repasa o uso das maiúsculas e fai o exercicio da seguinte ligazón

https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/13269

67726/contido/ortografia/ortografia/exercicios3.html
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Revisa os teus erros premendo nas solucións

3º Sociolingüística.

a) Presta atención ao seguinte vídeo sobre os prexuízos do galego.

https://www.youtube.com/watch?v=dDWf7BXcHl8

Que o opinión che merece? Redacta un texto de 10 liñas comentanto este

vídeo.No texto deben aparacer os seguintes conceptos traballados na aula:

prexuízo, diglosia, proceso de substitución lingüística, normalización lingüística,

lingua dominante e lingua dominada. Se tes dúbidas sobre algún destes

conceptos, emprega a rede para repasar o seu significado.

Lembra que para que un texto estea ben redactado debe, ademais de

cumprir coas regras ortográficas, respectar propiedades textuais. Presta

atención á puntuación e a que o texto teña as 3 partes traballadas na aula:

introdución, desenvolvemento e conclusión.

https://www.youtube.com/watch?v=dDWf7BXcHl8



