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 Ola a todas e a todos! 

Comeza unha semana máis, agardo e desexo que a levedes con moito ánimo. Lembrade o meu 

enderezo electrónico: xoseluis.illa@gmail.com 

Neste 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, se facedes o favor, 

antes das 18.00 horas do xoves. 

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 

 

 

TAREFAS ALUMNADO 2º ESO A e B                                SEMANA 11 - 15 DE MAIO 
 

 1ª SESIÓN :  

 

 

DÍA DAS LETRAS GALEGAS 2020 

Ricardo Carvallo Calero 

 Esta semana estamos de celebración, festexamos o Día das Letras Galegas. Vas ter 

que investigar un pouco para responder estas preguntas: 

 

 Sobre o Día das Letras: 

 
1. Que é o Día das Letras Galegas? 

2. Cando comezou a celebrarse? 

3. Por que se celebra o 17 de maio? 

4. A quen se lle dedicou a primeira celebración do Día das Letras Galegas? 

5. E o do ano 1998? 

6. A cantas escritoras se lle dedicou? Cita os seus nomes. 
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Para responder consulta na ligazón: 

 

https://gl.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_das_Letras_Galegas 

 

 

 Sobre o persoeiro homenaxeado este ano: 
 

1. Quen é o homenaxeado este ano? 

2. En que ano e onde naceu? 

3. Que estudou en Compostela? 

4. Terminada a Guerra Civil (1939) Franco detívoo, en que cárcere estivo e por que foi 

condenado? 

5. Que libro de ensaio publicou en 1963? 

6. Que obra de poesía publicou en 1952? 

7. En que ano se publica Teatro Completo, libro que recolle toda a súa obra teatral? 

8. Que novela publicou en 1987? 

 

Busca a información nesta ligazón: 

http://bvg.udc.es/ficha_autor.jsp?id=RicCarba&alias=Ricardo+Carvalho+Calero&solapa=biografia 

 

Xa está o traballo rematado!! Parabéns!! 

 

 

 2ª SESIÓN:  

 

 1.- Ordena alfabeticamente as seguintes palabras:  

casa,  receita,  cabaleiro,  ampola,  andel,  andazo,  vacina,  varíola,  pílula,  pediatría. 

 

 2.- Pon os acentos: 

Distinguido señor: 

Da mesma maneira que a xente felicita os amigos cando se cumpren anos do dia que naceu, 

eu enviolle a miña felicitacion porque hoxe e o aniversario do dia no que vai morrer. Pareceralle 

unha broma, pero podo asegurarlle que non o e. Eu sei perfectamente que vostede morrera tal dia 

coma hoxe (permitame que non lle diga de que ano, todo chegara). Eu sei que de primeiras, isto 

pode parecerlle unha mala nova, pero unha vez que vostede se repoña da sorpresa inicial e medite un 

pouco, decatarase de que, mais que outra cousa, isto e un privilexio, porque lle permitira poder facer  
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unha preparacion que a poucos lles esta permitida, xa que os homes deron en vivir coma se nunca 

fosen morrer. Nada hai tan certo e seguro coma a morte para o home, por tanto, calquera outro 

acontecemento dos que nos poidan suceder son moito mais alleos a nos. 

Permitame pois que me despida, por esta, de vostede, desexandolle un feliz dia do seu 

cumpremortes. 

 

Xabier P. Docampo: Cando petan na porta pola noite, Xerais (adaptado) 

 

 

 3.- Clasifica as palabras do cadro segundo o seu sufixo sexa aumentativo, diminutivo 

ou despectivo. 

 

cuartucho, cachiño, soutelo, gordecho, cabezón, 

mullerona, solteirón, barcaza, ricacho, xentuza, 

animalexo, cadeliño, rapazote, folletín, campelo 

 

AUMENTATIVO DIMINUTIVO DESPECTIVO 

   

 

 

 

 3ª SESIÓN: 

 Envieiche as solucións, agora corrixe no teu caderno, en diferente cor, os erros que 

tiveches. Fíxate ben e procura non volver telos.  

 

Moito ánimo e boa fin de semana!! 
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TAREFAS ALUMNADO 3º ESO                                   SEMANA 11 - 15 DE MAIO 

 
 

 1ª SESIÓN 

DÍA DAS LETRAS GALEGAS 2020 

Ricardo Carvallo Calero 

 Esta semana estamos de celebración, festexamos o Día das Letras Galegas. Vas ter 

que investigar un pouco para responder estas preguntas: 

 

 Sobre o Día das Letras: 

 
7. Que é o Día das Letras Galegas? 

8. Cando comezou a celebrarse? 

9. Por que se celebra o 17 de maio? 

10. A quen se lle dedicou a primeira celebración do Día das Letras Galegas? 

11. E o do ano 1998? 

12. A cantas escritoras se lle dedicou? Cita os seus nomes. 

 

Para responder consulta na ligazón: 

 

https://gl.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_das_Letras_Galegas 

 

 

 Sobre o persoeiro homenaxeado este ano: 
 

9. Quen é o homenaxeado este ano? 

10. En que ano e onde naceu? 

11. Que estudou en Compostela? 

12. Terminada a Guerra Civil (1939) Franco detívoo, en que cárcere estivo e por que foi 

condenado? 

13. Que libro de ensaio publicou en 1963? 

14. Que obra de poesía publicou en 1952? 

15. En que ano se publica Teatro Completo, libro que recolle toda a súa obra teatral? 

16. Que novela publicou en 1987? 

 

Busca a información nesta ligazón: 

http://bvg.udc.es/ficha_autor.jsp?id=RicCarba&alias=Ricardo+Carvalho+Calero&solapa=biografia 

Xa está o traballo rematado!! Parabéns!! 
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 2ª SESIÓN 

 1.- Pon til cando cumpra: 

- Hoxe nos temos moita presa. Se ti non ves axiña, marcharemos nos sos. 

- Antia e mais Miguel ben ven que ti non ves ben, por iso levas lentes. 

- Compre por mais atencion con este rapaz. El non da feito o exercicio coma vos. 

- Habia unha pola cunha a rota debaixo da pola daquela oliveira. 

- As estatisticas demostran que o tabaco e prexudicial para a saude. 

- Ven aqui, Luis, e axudame a facer un no con este cordon. 

 2.- Di se estas palabras son simples, derivadas, parasintéticas ou compostas: 

Emparellar      Beleza 

Transportador      Paraugueiro 

Nenos       Inmortalizar 

Gardacostas      Pretónico 

 3.- Escribe as palabras patrimoniais e os cultismos destes étimos (pode non haber cultismo) 

ÉTIMO PAL. PATRIMONIAL CULTISMO 

DIRECTUM   

CLAVICULAM   

PLICARE   

FIDELEM   

CEPULLAM CEBOLA ---------- Non ten--------- 

PLUMBUM   

CATENAM   

SOLITATEM   

 4.- Escribe 6 termos da familia léxica de cada unha destas palabras. 

- Terra: 

- Barco: 

- Dor: 

- Correr: 

 

 3ª SESIÓN 

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

MOITO ÁNIMO!!!!! 


