
LINGUA GALEGA E LITERATURA                                               Profesor:  XOSÉ LUÍS 
 

CONTACTO:    xoseluis.illa@gmail.com 
 

TAREFAS ALUMNADO 2º ESO  A e B                                SEMANA 01 - 05 DE XUÑO 

 Ola a todas e a todos! 

Comezamos xuño e con el as derradeiras semanas deste curso. Xa queda pouco!!! Moito ánimo!!.  

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

Neste enderezo podédesme consultar, ti e a túa familia, todas as dúbidas que teñades. 

 

 1ª SESIÓN :  

 1.- Introduce nos ocos os pronomes te ou che, segundo corresponda: 

  

− Onte chamei...... pola noite pero non contestaches. 

  

− Mandei...... un agasallo por correo. 

  

− Farei...... un biscoito de chocolate para o teu aniversario. 

  

− Hoxe vin...... no supermercado. 

 

 2.- Xustifica a anteposición do pronome átono nestas oracións: 

  Tes que facer coma neste exemplo: 

- Sempre me di a verdade:  vai anteposto, é dicir,  diante do verbo porque a oración 

comeza co adverbio de tempo “sempre”. 

 
− Non llo contes a ninguén, por favor. 
   

− Oxalá lles vaia moi ben na súa nova vida. 
   

− Quen vos marcou o gol? 
   

− Ninguén o viu desde que saíu da clase. 

 

 3.- Le atentamente o texto e responde as cuestións. 

        O señor Schaeffer sabe ler e escribir, e tamén sumar toda unha columna de cifras. Cando algún dos 
outros presos recibe unha carta, lévanlla a el. A maioría desas cartas son tristes e queixosas; a miúdo, o 
señor Schaeffer improvisa mensaxes animosas en vez de ler o que di o papel. 

Truman Capote 

  

 a) Subliña os verbos. 
  
b) En que tempo verbal está escrito o texto? 
   
c) Que formas verbais non están conxugadas?  
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 4.- Explica coas túas palabras que é un prexuízo lingüístico. 

 

 2ª SESIÓN:  

 

 5.- Le o texto e logo responde:   
  
Aínda eu era estudante cando se me meteu na cabeza a idea de facer un cabezudo; e como na 
mocidade todo semella fácil e divertido, busquei o tipo máis feo da vila para que todos os veciños 
escachasen de risa, sen decatarme da miña falta de caridade. 
 

                                                                                                              Castelao: Retrincos, ed. Galaxia 

 

o De que tipo é o narrador do texto?  Xustifica a túa resposta: 

 

 6.- Le con atención este texto: 

Cando acabei Primaria e chegou o momento de pasar a Secundaria, miña nai deume a escoller entre 
Marlboroug e Repton, dúas das máis famosas Public School de Inglaterra. Eu elexín Repton, pois resultaba 
bastante más fácil de pronunciar que Marlborough. 

E en setembro de 1929, cos meus trece anos acabados de cumprir, marchei interno para aquel colexio, a 
máis de douscentos quilómetros da vila onde viviamos. 

Roald Dahl: Boy (relatos de infancia), ed. Alfaguara. 

 

a) Que dous personaxes aparecen?  

   

b) Quen é o protagonista? Que datos sabemos sobre el? 

   

c) Que información existe sobre o tempo desta historia?  

   

d) E sobre o espazo? 

   

 

 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!! 
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 Ola a todas e a todos! 

Comezamos xuño e con el as derradeiras semanas deste curso. Xa queda pouco!!! Moito ánimo!!.  

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

Neste enderezo podédesme consultar, ti e a túa familia, todas as dúbidas que teñades. 

 

 1ª SESIÓN :  

 

 1.- No seguinte texto, subliña os determinantes e sinala cales son artigos: 

  

Daquela eu pensei se non sería mellor ter unha irmanciña de verdade, e díxenllo. Pero ao pouco tempo xa 
me estaba a arrepentir. Porque unha amiga do cole que se chama Raquel acababa de ter unha irmanciña e 
xa estaba farta de ver que a súa nai andaba sempre mirando pola pequena. Que mesmo lle daba o peito e 
todo. E a Raquel non lembraba que a ela llo dese algunha vez. Mais o ano pasado, claro, dicíalle que xa non 
estaba en idade para iso. 

  

X. López Rodríguez: A serea do deserto, Ed. Alfaguara. 

 

 2.- Completa as seguintes oracións cos artigos correspondentes e fai as contraccións 

sempre que sexa posible: 

− Por que non falades con _________ nai de Paulo para que lle deixe vir a ______ excursión connosco? 

   

− Querédesme dicir de _______ vez que fixestes con _________ libros que deixei nesta mesa? 

   

− O gato está agochado tras _______ porta e non sairá ata que veña algún de _________ seus donos. 

   

− Por ______ rúa onde eu vivo aparcan ________ coches en _________ dúas marxes e non deixan pasar 

_______. camión de ________ recollida de ________ lixo. 

 

 3.- Subliña e clasifica os posesivos, numerais, indefinidos, interrogativos e exclamativos 
que atopes nestas oracións: 

  

− Viaxarei por una autoestrada nova e así aforro uns vinte quilómetros. 
   
− A que hora chegan teus pais? 
   
− Vou cada dous días á casa de miña avoa e merendamos unhas deliciosas madalenas preparadas coa súa 
receita secreta. 
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− Que cara de poucos amigos traen eses rapaces! 
   
− A nosa profesora non vén desde hai uns días porque está con trinta e oito graos de febre e non ten gana 
de nada.  
  RESPOSTA: 

− Posesivos: 
   
− Numerais: 
   
− Indefinidos: 
   
− Interrogativos: 
   
− Exclamativos: 
 

 4.- Sinala o demostrativo, indica se leva algún tipo de contracción e explica o valor que 

ten nesta oración: 
   

Daquela eu non coñecía a ninguén na cidade. 

 

 2ª SESIÓN:  

   

 1.- Sociolingüística 
a) Que significa que España é un Estado plurilingüe? 

b) Indica en cales das seguintes comunidades autónomas o castelán convive con outra lingua oficial:    

Andalucía Valencia Cataluña Galicia 

País Vasco Murcia Castela-A Mancha Madrid 

c) Que outra lingua oficial, ademais do castelán, se fala nesas comunidades autónomas que 

sinalaches? 

 

 2.- Le atentamente o texto e responde as cuestións:   

Como hei vivir mañá sen a luz túa? 

Case morto vivín sen coñecerte 

aló na chaira seca por absurdas rúas 

onde ninguén me soubo dar mornura.   

Foi soedade desconforme adentro   

e a semente a caír en terra dura. 

Como hei vivir mañá sen a luz túa? (...) 

                                                           Bernardino Graña: Se o noso amor e os peixes. 
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a) Identifica no texto os elementos (medida, rima, repeticións) que contribúen a lograr o ritmo. 

   

b) Explica a metáfora que aparece no primeiro verso. 

   

c) No poema aparece unha antítese ou contraposición de elementos. Cal é? Que elementos se opoñen? 

   

 3.- Repasa o tema da Literatura Galega nos Séculos Escuros e responde: 
 

a) Sinala os principais factores que influíron no desprestixio do galego a partir do século XV. 

   

b) De que maneira cambiou a situación coa chegada do século XVIII? 

 

 

 

 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!! 

 

 


