
LINGUA GALEGA E LITERATURA                                               Profesor:  XOSÉ LUÍS 
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TAREFAS ALUMNADO 2º ESO  A e B                                SEMANA 08 - 12 DE XUÑO 

 Ola a todas e a todos! 

O curso está a piques de rematar!! Imos con tarefas sinxelas para ir preparando a cabeza para as 

merecidas vacacións. 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. 

 

 

 1ª SESIÓN :  

 1.- Pon un artigo e un adxectivo a estes substantivos: 
 

Artigo Subst. Adxectivo Artigo Subst. Adxectivo 

 orixe   sinal  

 arte   ubre  

 cárcere   sangue  

 sal   suor  

 costume   diadema  

 sinal   traxe  

 parálise   aguia  

 couce   lavalouza  

 calor   fraude  

 labor   masacre  

 
 

 2.- Pon os acentos:  

- En moitas rexions as formigas superannos amplamente. E non so a nos, senon tamen ao resto das 

especies animais. Nas selvas humidas brasileiras do Amazonas, por exemplo, o peso das formigas e catro 

veces mais grande co de todos os mamiferos, aves, anfibios e reptiles xuntos. A ver se te das conta, agora, 

da sua importancia. 
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- Por seguridade, e mellor por unha alarma na casa e unha camara fora; ademais asi ves se ven alguen pola 

rua. 

- Esa pola xa puxo un ovo e agora esta fora do niño, tes que darte presa se o queres coller antes de que 

volva a el.  

- Dalle este paquete da miña parte a Antia e mais lembralle que o abra porque, as veces, e un pouco 

despistada de mais. 

 
 
 

 2ª SESIÓN:  
 

 Fai un esquema deste texto (pode ser numérico ou de chaves, ver páxina 94 e 95 do libro): 
 

 

   

 

 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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TAREFAS ALUMNADO 3º ESO                                    SEMANA 08 - 12 DE XUÑO 

 Ola a todas e a todos! 

O curso está a piques de rematar!! Imos con tarefas sinxelas para ir preparando a cabeza para as 

merecidas vacacións. 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. 

 

 1ª SESIÓN 

 Esta semana, case final, ímonos achegar á figura de Rosalía de Castro, a escritora máis 

importante do Rexurdimento (movemento de recuperación da cultura galega que se produce 

na segunda metade do século XIX) e, quizais, de toda a historia da literatura galega. 

 Le  a súa biografía e fai un resumo do papel que desempeñou esta escritora entre as 

mulleres do século XIX (páxina 208 do libro de texto). 

A obra poética en galego de Rosalía de Castro está formada por dous libros: Cantares 

gallegos(1863) e Follas novas  (1880).  

 Di cales son os obxectivos do primeiro (páxina 209) e as liñas temáticas do segundo 

(páxina 211). 

 

 2ª SESIÓN 

 Agora imos traballar con dous dos poemas máis coñecidos da autora: 

a) Le o poema “Adiós ríos, adiós fontes” (páxina 214) pertencente ao seu libro Cantares 

gallegos ao tempo que escoitas unha destas  versións musicadas:  a de Amancio Prada 

(clásica) que atoparás nesta ligazón:https://youtu.be/tdFHyOL4VJo   ou a de Astarot 

(máis movida) nestoutra    https://youtu.be/UCk-Judop0I 

 Con cal concordas ou che gusta máis? 

b) Le o poema 5 da páxina 213, coñecido como ”A negra sombra”, pertencente ao libro 

Follas novas. Podes escoitar algunha versión musicada do mesmo, por exemplo, a de 

Luz Casal e Carlos Núñez, nesta ligazón:   https://youtu.be/gdnVZE5I8Os 

 Trátase dun poema intimista, tenta explicar que podería simbolizar esa “negra 

sombra” á que se dirixe o eu poético. 

Pódeche axudar este comentario na ligazón 

https://www.ogalego.eu/exercicios_de_lingua/lit/rosalia/negrasombra.html 

 

 

 

 3ª SESIÓN 

 De seguro que coñeces a canción “Malamente” da cantante Rosalía. Pois ben, agora vas 

escoitar unha versión desta canción fusionada cun poema de Rosalía de Castro  

“Castellanos de Castilla”, neste caso titúlase “Malaxente” e podes atopala nesta ligazón:  

https://youtu.be/8MSpUi7qWTs 

 

 

As primeiras estrofas do poema de Rosalía de Castro son:  
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Castellanos de Castilla, 

Tratade ben ós gallegos; 

Cando van, van como rosas, 

Cando vên, vên como negros. 

 

     —Cando foi, iba sorrindo; 

Cando veu, viña morrendo; 

A luciñad'os meus ollos, 

O amantiño do meu peito. 

 

     Aquel máis que neve branco, 

Aquel de doçurascheyo, 

Aquel por quen eu vivia 

E sin quen vivir non quero. 

 

     Foi à Castilla por pan, 

E saramagos Ile deron, 

Déronlle fel, por bebida, 

Peniñas por alimento. 

 

     Déronlle en fin, canto amargo 

Tén a vida no seu seo... 

¡Castellanos, Castellanos! 

Tendes corazon de ferro. 

 

Ay! no meu corazonciño, 

Xa non pode haber contento, 

Qu' está de dolor ferido, 

Qu' está de loito cuberto. 

 

     Morreu aquel qu' eu queria, 

E, para min, n' hai consuelo, 

Sólo hai para min, Castilla, 

A mala lei que che teño. 

(…) 

Hai outra “fusión” da canción “Malamente” con outro poema de Rosalía de Castro. Agora o grupo é De 

Vacas e o título “Rexurdimente”. Escóitaa nesta ligazón: 

https://youtu.be/qkJBWfiYPTI 

 

 Que che parecen estas “ideas” de Rosalía, tendo en conta que é unha muller do século 

XIX? 

 

Moito ánimo!!! 

https://youtu.be/qkJBWfiYPTI

