
Letras Galegas 2020

Ricardo Carvalho Calero

Tarefas conxuntas para 1º e 2º da ESO

Esta semana imos traballar a figura de Ricardo Carvalho Calero. Xa

fixemos unha primeira achega na semana anterior. Como sabedes, o 17 de

maio é o Día das Letras Galegas e o autor homenaxeado deste ano é Ricardo

Carvalho Calero.

1º Na seguinte ligazón podes ver un vídeo que nos achega á vida, a obra

e o pensamento de Ricardo Carvalho Calero.

https://www.abc.es/espana/galicia/abci-documental-abc-unas-letras-para-ca

rvalho-202005170839_video.html

https://www.abc.es/espana/galicia/abci-documental-abc-unas-letras-para-carvalho-202005170839_video.html
https://www.abc.es/espana/galicia/abci-documental-abc-unas-letras-para-carvalho-202005170839_video.html


2º Mira o vídeo e elabora un esquema coas ideas principais. Primeiro

toma nota das ideas que vaian aparacendo e despois organizámolas. No

esquema deben aparecer como mínimo os seguintes apartados.

 A súa vida

 O seu pensamento

 A súa obra

3º Despois de ver o vídeo poderías contestar por que Don Ricardo, a

partir do ano 1981, cambio o seu apelido de Carballo a Carvalho?

4º Traballo voluntario para colgar na páxina

Escoitamos este poema de Ricardo de Carvalho Calero versionado por

Marful. Recolle as imaxes de Carvalho Calero que atopes na rede e fai unha

vídeo-presentación con esta (ou outra canción versionada de Ricardo

Carvalho) Animádevos!

5º Investigamos sobre as Letras Galegas. Busca na rede e contesta as

seguintes preguntas.

 Dende que ano se celebra o día das letras galegas?

 Por que se escolleu esa data?

 Cales foron os 5 primeiros autores homenaxeados?

 Hai máis homes ou mulleres entre os autores homenaxeados? A que cres

que se debe?

 Hai algún autor de Redondela ou relacionado coa nosa vila entre os

homenaxeados? Quen é/son?



6º Eu tamén leo en galego...

Busca na rede un poema en galego que che guste e grávate nun vídeo

recitando ese poema. Lembra que a lectura de poesía debe tratar de reflectir

as emocións e o sentimento do autor/a.

Bo Día das Letras Galegas a todas e todos!


