
INSTRUCIÓNS TERCEIRA AVALIACIÓN

Moi boas rapazada!

En principio eu espero que aínda nos vexamos ao longo deste ano e sendo así, recollerei en
papel os traballos que vos mandei antes e estes de agora.

Vouvos explicar o que tedes que ir facendo e é moi importante que o faigades na orde que vos
indico:

1º-Lectura do libro da 3ªAvaliación e traballo cos mesmos apartados que mandei para o da 2ª.
Olibro é O cocho de carreira Rudi Fuciños.

2º-Pequeño traballo  sobre  un  destes  autores  mariñáns  (o  que  vos  queirades):  Nicomedes
Pastor Díaz, Noriega Varela, Leiras Pulpeiro, Álvaro Cunqueiro, Xavier Rodríguez Baixeras ou
Luz Pozo Garza.

O traballo constará de tres partes: Unha pequena cronoloxía da súa vida, unha bibliografía que
recolla a súa obra e unha terceira que é  a máis importante. Nesta escolleredes un poema do
autor e explicaredes de que trata, como é a rima (se a ten) e cal foi o motivo da vosa escolla.

Podedes consultar a Biblioteca Virtual Galega e alí atoparedes poemas deles.

3º-Dous mapas de Galicia de dialectoloxía galega. No primeiro dividides o mapa nos bloques
dialectais e nas áreas en que se divide cada un e poñédeslle os nomes.

No  segundo  dividides  só  nos  tres  bloques  e  dentro  de  cada  un,  no  mapa,  poñedes  as
características principais.

A información está nos vosos libros dixitais ou moito máis fácil en internet.

En ningún caso debedes facer máis dun apartado destes cada dúas semanas. O caso é que vaia
curioso e que entendades do que estades falando. Recórdovos que por fortuna, e por como
organicei o curs,o o máis importante (aquelo que debedes saber para Terceiro) xa está dado.
Neste sentido é moi importante que a xente que ten que recuperar partes de gramática faiga
exercicios; o mellor sitio e ogalego.eu

Tamén vos mando un esquema para que vexades como son os apartados que deben figurar no
traballo do libro de lectura.

Sede felices na medida do posible e non faigades “rabear” moito a vosos país. 


