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 Ola a todas e a todos! 

Outra semana e, polo tanto, queda menos para a nova normalidade. Moito ánimo e cóidate. 

Lembra o meu enderezo electrónico: xoseluis.illa@gmail.com 

Neste enderezo podédesme consultar, ti e a túa familia, 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 titorialque se vos envía dende o centro para mandar os traballos en PDFe nun único arquivo. 

As tarefas semanais debedes envialas todas xuntascando 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 18 - 22 DE MAIO 
 

 1ª SESIÓN :  

 

1.- Traballamos a sílaba: 

 Divide en sílabas estas palabras: 

Coello   –   tesouro   –   tío   –   raíña   –   ambiente   –   azuis   –   náutico   –   area   –   suite     – muíño  

 

 Agora, clasifícaas: 
 

HIATOS DITONGOS 

CRECENTES HOMOXÉNEOS DECRECENTES 
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2.- Define: 

- Lingua oficial: 

 

- Lingua minorizada: 
 

 

 

 2ª SESIÓN:  

 

1.- Clasifica as seguintes palabras segundo a súa estrutura : 

rañaceos    alaranxado    enfermeiro   cans    xirasol   submarino    ratos    territorio   embarcar    anteollos  

 

SIMPLE  DERIVADA COMPOSTA PARASINTÉTICA 

 

 

 

 

   

 

2.- Completa as seguintes comparacións: 

- Case son tan áxiles ………………….. vós; e, ademais, foron bastante máis rápidos ……………….. diciades. Pero 

seguen sendo peores ………………  eles. 

- Portouse mellor ………………  ti esperabas? Pois eu creo que non estivo tan gracioso …………………….. nós, 

pero si tan enredante …………………..  dixo a profesora. É tan atrevido …………………...  esperaba eu. 

- Pensas que es máis forte …………..  Luís porque é menos vaidoso ……..…..  ti. Non che é tan frouxo 

………..…… cres. 

3.- Pon os acentos: 

Mentres o inspector Couto estaba preguntandolle por terceira vez a Rosa se non lembraba nada mais 

e poñendoa cada vez mais nerviosa, escoitouse que alguensubia apresuradamente as escaleiras. Ao 

momento apareceu unha rapaza delgada co cabelo recollido nunha cola. 

De non ser porque o inspector Couto se dirixiu a ela respectuosamente, chamandolle dona Irene, e 

porque ela comezou decontado a facer preguntas, ningun dos veciños sospeitaria que podia tratarse 

da xuiza. Non representaba mais de vinte e seis ou vinte e sete anos, ainda que segundo se soubo 

mais tarde pasaba dos trinta. Era miuda e fraca. Quizais a forma en que ia  
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vestida, cun pantalon gris moi ancho e un xersei grande, e o feito de que fose sen maquillar, 

contribuian a que parecese mais nova. Polo menos esa era a opinion de Carme, a do terceiro D, a 

quen, ademais,  non lle parecia esta indumentaria axeitada para a dignidade do cargo. 

                                                                                                            MarilarAleixandre: Unha presa de terra, ed. Ir Indo 

 

 

 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 semana!! 
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TAREFAS ALUMNADO 3º ESO                                 SEMANA 18 - 22 DE MAIO 

 
 

 1ª SESIÓN 

 Completa coas formas especiais e sintéticas correspondentes:  

POSITIVO COMPARATIVO SUPERLATIVO 

Bo/boa   

Malo/mala   

Grande   

Pequeno/pequena   

Alto/alta   

Baixo/baixa   
 

 Corrixe os erros destas oracións:  

Habían feito os exercicios antes de ir a visitar a sua abuela que era filla dunha parexa ourensana. 

Estuveron a falar, non fixeron o traballo na cartulina, lles dixeron muitas veces que estivesen 

quietos, máis non fixeron caso e ahora os van a suspender.  Xa facía mais de dúas houras que facía 

moito calor. En isto puxeron a mesa, mais esqueceron os cuchilos e os tenedores. En primer lugar 

visitaron o castillo e despois xogaron á baraxa porque lles doía un tobillo. Dudaba se seguir 

traballando na oficiña ou na gasoliñeira, máis pronto o ía a decidir. 

 

 2ª SESIÓN 

 

  Pon til cando cumpra: 

- As cereixas que trouxen da aldea estan mais mas (malas) cas que merquei na tenda. 

- Hoxe no recreo xogamos as bolas e agora hai que lavar as mans antes de tomar a cunca de te. 

- E mellor por a tenda aqui. Esta terra e moito mais cha ca outra. 

- Esas uvas e mais esas mazas non chas quero. Por que non me das das que tes gardadas? 
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- Fun a Coruña mais veces ca ti e ademais visiteina sempre sen presa. 

- Por que non ves con nos? Anda ven. Non ves que tamen ven Carlos? 

- As veces compre facerlle un no a bolsa para que non caian os osos. 

  Enche os ocos co artigo ou contracción que cumpra en cada caso:  
 

- Todos  …… abordaxe!, berrou o capitán do barco …… tempo que corría. 

- Onte …… mañá houbo que facerlle …… análise de …… seu sangue. 

- Gustaríame que me fixeses …… labor: ir mercar …… mel e …… sal …… tenda. 

- Mira …… plumaxe …… pombas; cada unha ten …… cor diferente. 

- Subiron ….. cume …… monte para ver mellor …… eclipse de sol. 

- ……. calor parece que fai ferver …… sangue …… veas. 

- Caín …… árbore. …… dor non foi insoportable, mais saíame ……. sangue ……. nariz.  

- Puxeron …… sinal de tráfico …… entrada …… ponte. 

- Aínda que vin ……. viaxe moitas exposicións, suspendín a materia de historia …… arte. 

- Non sei cal é ….. orixe ……. costume de tirar os restos …… comida …… lume.  

 Clasifica estas palabras segundo o substrato ou superestrato ao que pertencen. 

 

-Póñoche un exemplo:  ALFAIA: superestrato árabe. 

CARRO     CURUTO      ARROZ     LUVA    XINETE     TOXO    SAR    ALLARIZ     ROUPA        TARASCÓN 

 

 

 3ª SESIÓN 

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

MOITO ÁNIMO E BOA SEMANA!!!!! 


