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 Ola a todas e a todos! 

Son Xosé Luís Clemente e, a partir de agora, vou ser o voso profesor de Lingua 

Galega e Literatura; recibide, pois, un afectuoso saúdo da miña parte.  

En primeiro lugar,  agardo e desexo que vós e as vosas familias vos atopedes 

ben de saúde, isto é o máis importante neste tempo de pandemia. Seguide as 

recomendacións e normas das autoridades sanitarias, protexédevos e 

coidádevos moito. 

En segundo lugar, dicirvos que imos seguir o mesmo método de traballo ca 

antes, eu póñovos unhas tarefas (fundamentalmente repaso do visto nas dúas 

primeiras avaliacións) e vós facédelas e mandádelas ao meu correo. 

Só tedes que cambiar o enderezo do destinatario, tede presente o novo 

enderezo:      xoseluis.illa@gmail.com 

Xa para rematar, nese enderezo podédesme consultar, vós e as vosas familias, 

todas as dúbidas que teñades. 

 

 

IMPORTANTE !!! 

 

Vouvos subir os luns as tarefas para as sesións correspondentes a esa semana. 

As tarefas tedes que facelas no caderno. Debedes escribir con letra clara e que 
se entenda ben. Xa feitas, tedes que enviarmas ao meu correo. Se lles tirades 
foto, comprobade ,antes de enviala, que non hai sombras e que se le todo o 
que escribistes, para iso, debedes poñer o móbil paralelo ao caderno. Prestade 
atención ao titorial que se vos envía dende o centro para mandar os traballos 
en PDF e nun único arquivo. 
As tarefas semanais debedes envialas todas xuntas cando as teñades rematadas, 

sempre antes das 14.00 horas do xoves de cada semana. 

Unha vez recibidas, revisareinas e enviareivos as solucións das mesmas o venres 

para que fagades as correccións oportunas no voso caderno. 

Se tedes algunha dúbida, poñédevos en contacto comigo neste correo: 

 

                                            xoseluis.illa@gmail.com 
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TAREFAS ALUMNADO 2º ESO A  e B                                    SEMANA 04 - 08 DE MAIO 
 

 1ª SESIÓN : Repaso de acentuación. 
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 2ª SESIÓN: Repaso acentuación: 

 

 

 

 3ª SESIÓN: 

 Corrixe no teu caderno, en diferente cor, os erros que tiveches. Fíxate ben e procura non 

volver telos.  Moito ánimo!!! 



LINGUA GALEGA E LITERATURA                                      Profesor:  XOSÉ LUÍS 
 

CONTACTO:    xoseluis.illa@gmail.com 
 

TAREFAS ALUMNADO 3º ESO                                            SEMANA 04 - 08 DE MAIO 

 
 

 1ª SESIÓN 

 Reescribe o texto e muda o signo ¸ por b, v ou h cando sexa necesario. 
 

Deulle unha ¸ipotermia no ¸ipermercado cando esta¸a comprando ¸ovos para a cea coa súa ¸irmá. 

Dous  ¸omes que esta¸an alí le¸árona ao ¸ospital e esti¸eron con ela ¸ata que chegou o seu pai. Co 

golpe rompeu  ¸arios ¸ósos, pero o que máis lle doía ¸era o ¸ombreiro e o có¸ado porque tiña o ¸úmero 

fracturado. 

Máis tarde ¸eu o resto da familia, olla¸an para ela con ¸orror ao ¸eren tantos ¸ematomas polos ¸razos 

e pernas. Menos mal que non ¸esquecera o mó¸il na casa de ¸óspedes onde tra¸alla¸a e puidera chamar 

polo pai. Ro¸erto tra¸alla¸a na ri¸eira distri¸uíndo peixe e foi ¸oando para urxencias. ¸aia susto le¸ara! 

¸a¸ía tempo que non conducía a toda ¸elocidade, a ¸er se non caía ningunha multa!. 

 

 Introduce un h só nos ocos en que sexa necesario. 
 

a) Nun lugar ___ermo atoparon ___achados pre___istóricos. 

b) Mercaron un queixo ___olandés que estaba de ___oferta. 

c) Unha ___irmá de ___elena toca a ___armónica e a ___arpa. 

d) Vela___í tes a casa que comezaremos a re___abilitar. 

e) Leva unha vida bo___emia pero é un tru___án. 

f ) Tivo unha ___emorraxia por mor dunha fractura de ___úmero e levárono ao ___ospital. 

g) O ___óspede foise do ___albergue porque estaba pro___ibido fumar. 

h) O seu an___elo é navegar pola ba___ía de San Simón. 

i ) É unha muller ___onrada que nunca ___enganou a ninguén no ___ipermercado. 

l ) A súa ___irmá rompeu un ___óso do ___ombreiro e foi en ___idroavión ao médico. 

 

 

 2ª SESIÓN 

  Escribe con b ou v as seguintes palabras: 

contri___uír 

con___i___ir 

pol___o 

ri___eira 

olla___an 

produti___o 

___arrer 

a___elá 

___ol___oreta 
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chu___asco 

esti___en 

ha___ía 

es___elto 

___aleiro 

___ulto 

de___er 

mó___il 

co___arde 

a___ogado 

noci___o 

mara___illa 

 

 Pon til: 
- Eu teño unha teoria: ningun coello pode chegar a ser xuiz. 
- Habia que regalarlle un xoguete e eu non sabia se mercarlle un axouxere ou un camion. 
- Ten paciencia porque ela e a nai da ciencia, non queiras ser un heroe e dedicate a cirurxia. 
- No nautico de Vigo fixeronlle unha homenaxe a persoa que axudou no salvamento dos 
naufragos do barco que afundiu na ria. 
- Esta moi nervioso  e cando chega a noite ten que facer unha terapia relaxante para que lle 
veña o sono. 
- Hoxe hai unha lua tan luminosa e grande que se ven claramente o teito e as tellas do muiño. 

 

 

 3ª SESIÓN 

 Corrixe no teu caderno, en diferente cor, os erros que tiveches. Fíxate ben para non volver telos. 

 

 

MOITO ÁNIMO!!!!! 

 

 

 

 


