
TRABALLO PARA O ALUMNADO DE 2º ESO PMAR 

ÁMBITO LINGÜÍSTICO E SOCIAL 

Ola, grupo! Xa que estes días temos que estar recluídos na casa, imos facer algunhas 
tarefas para non perder o ritmo de traballo. Como non temos un libro de texto para 
Lingua Galega nin para Lingua Castelá, as actividades que vos indico están nas fichas 
que viñamos traballando este trimestre. Trátase de exercicios que non tivemos tempo 
de resolver, pero está explicada a teoría e fixemos algúns moi parecidos, así que estou 
segura de que non ides ter problema. Inclúo tamén algunhas actividades que non 
aparecen nas fichas.  
É moi importante que organicedes ben este traballo e fagades un pouco cada día. 

 

LINGUA GALEGA  

Páxina 4. Le a noticia (Un terzo dos mozos de 35 anos vive...) e contesta as preguntas 
que se fan sobre ela. 

Páxina 13 . Exercicio 3. 

Páxina 15. Exercicio 2. 

Páxina 22. Despois de ler as descricións do texto 1 e texto 2, contesta as preguntas que 
se fan sobre eles. 

Páxina 23.  Exercicios 5 e 6 da actividade Agora ti. Antes de empezar, le a teoría sobre 
o retrato que está no inicio desta páxina e os consellos que se dan no lado dereito do 
exercicio. 

Páxina 24. Exercicios 1, 2, 3  

páxina 25. Repasa o vocabulario relacionado co corpo humano que aparece nesta páxina 
e na ficha que fixemos na clase. Repara tamén nos adxectivos da parte inferior dereita 
da ficha. Agora redacta unha descrición obxectiva e unha descrición subxectiva dunha 
persoa real ou inventada. Recorda que debes escribir 5 liñas mínimo para cada unha. 

LINGUA CASTELÁ ( RECORDA escribir estas actividades en CASTELÁN )  

Páxina 1 . Actividad SABER HACER. Le o texto e contesta as preguntas do exercicio 1. 

Páxina 3. Le o texto (páxina 2)e fai os  exercicios 6 e 10 da páxina 3. 

Páxinas 4,5, 6, 7. Repasa todos os exercicios de ortografía realizados nestas páxinas e 
escribe unha oración con cada unha das palabras que traballamos. Tamén podes facer 
pequenos textos onde as vaias empregando.  

 



Outras tarefas para escribir en castelán: 

• Escribe un diario no que expreses cada día como está sendo a túa experiencia 
nesta circunstancia tan excepcional nas nosas vidas. Non esquezas indicar a data 
de cada vez.  

• Escribe un resumo do argumento dunha película que vexas estes días. Debes 
indicar o título, claro. 

• Tes que rematar (ou empezar, que vos coñezo moi ben!) o libro de lectura que 
escolleste na biblioteca. Unha vez acabado, realiza estas actividades: 
 Escribe un resumo do contido ( 15 -20 liñas). 
 Describe o teu personaxe favorito e explica por que o escolles.  
 Redacta outro final para este libro. (Extensión mínima 10 liñas). 
 Escribe algunhas preguntas que lle farías ao autor ou autora se tiveras 

que facerlle unha entrevista.   
 Redacta a túa opinión persoal sobre a obra.  

HISTORIA 

Consulta o libro de texto e os apuntamentos do caderno e contesta o máis 
detalladamente posible estas preguntas sobre o último tema traballado. 

1. Que é o feudalismo? 

2. En que século aparece o feudalismo? 

3. Explica as causas  polas que nace. 

4. Que é o pacto de vasalaxe? 

5. Que se concedían uns grupos sociais a outros con este pacto de vasalaxe? 

6. Di como se chaman as terras que formaban parte dun feudo. 

7. Que características tiña cada unha desas terras? 

8. Cal era a situación dos servos? 

9. Cal era a situación dos escravos? 

10. Di Cales son os estamentos ou grupos sociais da sociedade feudal 

11. Cal era a función de cada grupo na sociedade feudal.  

 

Agardo vervos pronto.  

MOITOS SAÚDOS E MOITA SAÚDE! 
María. 


