
Actividades do 4 de maio ao 15 de maio

Traballo 1º ESO

 Nesta semana seguirEmos repasando algúns exercicios a través de páxinas

web como www.ogalego.gal , o libro de texto 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 15 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..

 Nesta semana os alumnos de 1º de ESO 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.

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

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

para 1º de ESO (para explicar o procedemento) será o vindeiro martes ás

11.30 h . Insisto en que é unha actividade voluntaria e que aqueles alumnos

http://www.ogalego.gal


que non teñades 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

Teoría.

Na páxina 51 do teu libro de texto podes repasar a teoría sobre a formación do

feminino. Bota un ollo e fai os seguintes exercicios.

1º Feminino.

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

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

 Fai a primeira columna de palabras do exercicio 1 (dende arte a palafita) e o

exercicio 2

 Fai a primeira columna do exercicio 3 de (tecelán á insán)

2º O texto narrativo. Nas páxinas 37, 54 e 72 do teu libro de texto podes

repasar os contidos sobre os textos narrativos.

A) Elabora un relato curto con todas as súas partes (páxina 72). A extensión

mínima será de 25 liñas (300 palabras aprox.)

B) Elabora un esquema no que analices os elementos da narración do teu

propio texto. (Narrador, espazo , tempo.... etc.)

https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1296813709/contido/Galego/exercicios/morfoloxia/subs_adx.htm
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1296813709/contido/Galego/exercicios/morfoloxia/subs_adx.htm


3 º Lembras a diferenza entre palabras homónimas e palabras polisémicas?

Que tipo de palabras homónimas hai? Na rede e no teu libro de texto podes

atopar axuda.

Pon exemplos de palabras homónimas e de palabas polisémicas.

4º Investigamos.

A) As linguas da Península Ibérica. A través da rede investiga cantas linguas

se falan na Península Ibérica. Na páxina 47 do teu libro de texto tes información

sobre isto. Amplía esta información e fai un mapa da Penínula Ibérica no que

sitúes cada lingua no seu territorio.

B) Escolle unha lingua minorizada das que se falan na Península ibérica e

fai unha pequena presentación en Power Point na que indiques:

 Lugares nos que se fala.

 Breve historia desa lingua

 Número de falantes.

 Situación da lingua (está desaparecendo, ten boa saúde...)

 En que ámbitos se utiliza.

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

atopedes. É importante que empreguedes as vosas palabras e que sexa unha

presentación visual.



Traballo 2º ESO

 Nesta semana seguirEmos repasando algúns exercicios a través de páxinas

web como www.ogalego.gal , o libro de texto 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 15 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..

 Aqueles alumnxs que poidades e queirades seguir as clases en directo

lembrade que a seguinte emisión para 2º ESO será o vindeiro martes ás

12.00 h . Insisto en que é unha actividade voluntaria e que aqueles alumnos

que non teñades 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 fonética. Repasa o visto de fonética na clase na páxina 13 do teu

libro de texto e define os fonemas das seguintes palabras: Vila, terra, home,

fuxe.

http://www.ogalego.gal


2º Abertas e pechadas. Emprega o audio e a axuda teórica e fai o exercicio 1 da

seguinte ligazón.

https://www.ogalego.eu/exercicios_de_lingua/exercicios/fonematica.htm#4

3º Morfoloxía. Repasa o aprendido sobre formación de palabras (páxinas 30 e

31 do teu libro de texto)

Analiza morfoloxicamente as seguintes palabras e di se son simples,

compostas, derivadas ou parasintéticas.:

1. Submarino

2. Enfermeiro

3. Rañaceos

4. Empapelar

5. Pan

4º Sociolingüística / literatura

a) Presta atención ao seguinte vídeo.

https://www.youtube.com/watch?v=dxRYkPwX6Zk

1º Investigamos sobre o autor.

O autor que sae neste vídeo é homenaxeado este ano co día das letras

galegas.

Podes facer unha pequena presentación en formato libre: word, power

point, vídeo...) sobre a vida e obra do autor. Trátase só de facer unha primeira

aproximación ao autor xa que a vindeira semana seguiremos traballando sobre

el. Pero o que si é importante é que non sexan traballos cortados e pegados.

Investigade na rede, tomade notas, pero o resultado final debe ser propio.

https://www.ogalego.eu/exercicios_de_lingua/exercicios/fonematica.htm
https://www.youtube.com/watch?v=dxRYkPwX6Zk


2º Reintegracionismo / rexeneracionismo. Carvalho Calero foi un autor que

participou activamente nun debate sociolingüístico que chega ata os nosos días.

O do reintegracionismo e o rexeneracionismo. Busca o significado destes dous

termos e fai unha breve definición de cada un deles.


