
LINGUA GALEGA E LITERATURA                                               Profesor:  XOSÉ LUÍS 
 

CONTACTO:    xoseluis.illa@gmail.com 
 

TAREFAS ALUMNADO 2º ESO  A e B                                SEMANA 25 - 29 DE MAIO 

 Ola a todas e a todos! 

Xa estamos na derradeira semana de maio, que tal vai todo?. 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.- Escribe en feminino: 

irmán   heroe   señor   

actor   león   xuíz   

 

 

 2.- Escribe o artigo que lle corresponda a cada palabra:  

  crise   viaxe   mel 

  costume   lapis   orde 

 
 

 3.- Escribe en singular estes substantivos: 

   

luns   compases   rubís   

raíces   álbums   leis   

 

 4.- Fíxate nestas imaxes e escribe debaixo o nome que corresponda: 

   

  

   

 

  

 

  

 

  

 

              

.................................   ....................................   .....................................   ................................ 
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 5.- Escribe unha oración con cada palabra: 

a) Póla:  

   

   

b) Pola: 

 

 

c) Bóla: 

 

 

d) Bola 

 

 

 2ª SESIÓN:  

 

 1.-  Escribe as características principais que posúen os contos. 

 

 

 

 2.-  Por que o galego e o portugués son linguas tan parecidas? 
 

 

 

 3.-  Que quere dicir a palabra lusofonía? 
 
 
 

 4.-  Le con atención o seguinte conto e contesta as preguntas: 

   

«Historia do reino de Lambonia» 

  

No remoto país de Lambonia, ao leste do ducado de Bebebén, reinou en primeiro lugar Lambón o 
Dixeridor, chamado así porque despois de comer os espaguetes rillaba tamén o prato, e dixeríao de 
marabilla. 

   

Sucedeuno no trono Lambón II, alcumado Tres Culleres, porque comía o caldo empregando 
simultaneamente tres culleres de prata: dúas agarradas coas súas mans, e a terceira suxeitáballa a raíña, e 
ai dela se non viña chea. 
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Despois del ascenderon ao trono de Lambonia (este trono estaba situado na cabeceira dunha mesa que 
estaba servida de comida día e noite) os seguintes: 

   

Lambón III, alcumado o Entrante; 

   

Lambón IV, alcumado Costeleta á parmesana; 

   

Lambón V, o Esfameado; 

   

Lambón VI, o Tragapavos; 

   

Lambón VII, alcumado Nonquedamáis?, que mesmo comeu a propia coroa, e iso que era de ferro forxado; 

   

Lambón VIII, alcumado Codia de Queixo, que unha vez non encontrou máis nada que comer na mesa e 
enguliu o mantel; 

   

Lambón IX, alcumado Mandíbula de Aceiro, que comeu trono con coxíns e todo. 

   

E así rematou a dinastía.   

  
   

                                                  Gianni Rodari: Contos por teléfono, ed. Kalandraka (adapt.) 
    

 

a) Que datos sabemos sobre o espazo e o tempo desta historia? 
b) Como é a súa extensión? Breve ou longa?   
c) Marca no propio texto a estrutura desta historia: presentación – nó – desenlace. 

 

   

 

 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! 

Xa estamos na derradeira semana de maio, que tal vai todo?. 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.- Le atentamente o texto e responde as cuestións que se formulan a seguir: 

  

Era un meniño de manteiga, bonito coma un caravel. Ningunha señora podía ollalo sen bicalo. 

Vistidiño coma un príncipe de lenda, tiña un ollar tristeiro de neno medrado en sedas e bicos. 

Os seus traxes primorosos facían do neno un monequiño para bicar con degaro. 

O seu traxe de antroido custaba dous meses de traballo, e a súa nai revíase de ledicia. 

Porque á súa beira todos os nenos daban mágoa, vistidiños con traxes cativos. 

E a fermosura do neno foi a súa desgracia. 

Pouco a pouco, na quentura dos agarimos, o neno fíxose mozo. Un mozo cheo de bondade. Unha bondade 

chea de inocencia. 

 

Alfonso R. Castelao: “Cousas”, en Castelao para nenos, Ediciones de la Torre 

  

a) O texto é descritivo. Explica por que. 

b) De que clase de texto descritivo se trata? Xustifica a túa resposta. 

c) Cita algúns recursos lingüísticos e expresivos propios da descrición que atopes no texto. 

 

 

 

 2.- O substantivo 

a) Que función sintáctica desempeñan os substantivos? 

   

b) Clasifica os substantivos en concretos e abstractos: 

                          libro, intelixencia, nenez, neno, fonte, lapis, ensinanza, maldade 

 Concretos: 

 Abstractos: 

   

c) Coloca os substantivos no grupo correspondente:     cume, reuma, marxe, limoeiro 

 Femininos:   

 Masculinos :  
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d) Escribe o feminino de:   

− vacún:   

− cotián:   

− infante:   

− galo: 

 
e) Escribe o plural de:   

− luz: 

− cabalo do demo:  

− deus: 

− tórax: 

 3.- Completa as oracións coas partículas comparativas axeitadas, indicando ao lado de cada unha 

delas se se trata dunha estrutura comparativa de igualdade (IG), de inferioridade (INF) ou de 

superioridade (SUP): 

   

− Xa es máis rápida _________ min!    

− As cousas están máis difíciles _________ pensades.  

  − Henrique foi tan sagaz _________ esperabamos.   

− O meu ordenador é menos rápido_________ o teu. 

 

 2ª SESIÓN:  

   

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

Por Deus Senhor, que vos tanto bem fez 
que vus fezo parecer e falar 
melhor, senhor, e melhor semelhar 
das outras donas, e de melhor prez: 
avede vos oge doo de mim! 
   
E porque som mui bem quitos os meus 
olhos de nunca veerem prazer, 
u vos, senhor, non poderem veer, 
ay mia senhor! por tod’ est’ e por Deus:   
avede vos oge doo de mim! 
  
E porque nom á no mund’ outra ren 
que esta coita ouvess’ a soffrer, 
que eu soffro, que podesse viver, 
e porque sodes meu mal e meu bem: 
avede vos oge doo de mim! 
                                                    Johan Soares Coelho 
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a) Cres que se trata dunha cantiga de amigo ou de amor? Explica a resposta 

   

b) Os versos que forman a cantiga presentan rima macho ou femia? 

   

  

 2.-  Sociolingüística: 

 

a) Explica a diferenza entre o bilingüismo individual e o colectivo. 

b) En que se diferencian as persoas que son bilingües activas das que son bilingües pasivas. 

c) O Estado español é plurilingüe ou monolingüe?  Por que? 

d) Hai outras linguas oficiais? Pon algún exemplo. 

e) Explica a diferenza entre bilingüismo e diglosia. 

 

 

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

  

Quer’ eu em maneira de proençal 

fazer agora um cantar d’ amor, 

e querrei muit’ i loar mha senhor 

a que prez nem fremosura nom fal, 

nem bondade; e mais vos direi em: 

tanto a fez Deus comprida de bem 

que mais que todas las do mundo val. 

   

Ca mha senhor quis Deus fazer tal, 

quando a fez, que a fez sabedor 

de todo bem e de mui gram valor,  

e com tod’ esto é mui comunal 

ali u deve; er deu-lhi bom sem, 

e desi nom lhi fez pouco de bem 

quando nom quis que lh’ outra foss’ igual. 

   

Ca em mha senhor nunca Deus pos mal, 

mais pos i prez e beldad’ e loor 

e falar mui bem, e riir melhor 

que outra molher; desi é leal 

muit’, e por esto nom sei oj’ em quem 

possa compridamente no seu bem 

falar, ca nom a tra-lo seu bem, al.  

                                                                   Don Dinís 
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a) Que entendes por amor cortés? Cres que está presente neste texto? A que xénero pertence, 

polo tanto, esta cantiga? 

   

b) Resume o argumento do texto. En que parte do mesmo se alude á orixe deste xénero da lírica 

profana galego-portuguesa? 

   

c) A rima que presenta é característica do xénero ao que pertence? 

   

d) Sinala os trazos formais do texto que son característicos do xénero ao que pertence. 

   

 

 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!! 

 

 


