
LINGUA E LITERATURA GALEGA                                                                                           3º DA ESO

MATERIAIS DE TRABALLO SEMANA DO 20 AO 24 DE ABRIL

Bos días a todos e todas! 

Que tal estades levando o confinamento? Esta semana parece que melloran as noticias e os 
máis pequeniños en breve poderán saír a rúa. Esperemos que o resto pronto os sigamos!

Continuamos con actividades de reforzo e repaso á espera de instrucións. As actividades son
para todo o alumnado, debedes ir facendo os exercicios pouco a pouco e sen agobios, 
creando rutinas de traballo que vos axudarán a pasar mellor estes días tan longos na casa.

Mantede o ánimo alto, xa queda menos! 

• Enlaces aos dicionarios en rede: 
DICIONARIO DA REAL ACADEMIA GALEGA https://academia.gal/dicionario 
DICIONARIO DA XUNTA DE GALICIA https://digalego.xunta.gal/ 

• Seguide repasando a conxugación verbal a través dos xogos da web O XIMNASIO DOS VERBOS 
https://lorientado.github.io/XimnasioDosVerbos/, seguindo a ruta: menú, xogos, alternancia 
vocálica ou verbos irregulares. 

ACTIVIDADES

1. Ponlles acento gráfico ás palabras que o precisen.

Non era facil, pero tiña a conviccion de conseguilo. Tantas sesions de estudo, día tras día durante 

todo o veran, tiñan que ter a súa compensacion. Cunha concentracion maxima fixo o exame e

alcanzou o exito que buscaba: xa tiña o teorico do carne de conducir.

2. Clasifica as palabras que acentuaches en agudas, graves e esdrúxulas.

https://academia.gal/dicionario
https://lorientado.github.io/XimnasioDosVerbos/
https://digalego.xunta.gal/


3. Transforma estes enunciados converténdoos en negativos.

• Contoumo alguén. →

• Chámaa cando chegues. →

4. 2   Escribe unha oración con cada unha das seguintes palabras.

vés:

ves:

dá:

da:

só:

so:

5. Explica por que non levan acento gráfico as palabras subliñadas do seguinte fragmento.

Segundo informa a Subdelegación do Goberno, un home xordomudo preside hoxe, por vez primeira en 
España, unha mesa electoral, co apoio dunha intérprete.

a:

do:

por:

co:

6. Coloca no lugar axeitado o pronome átono que vai entre parénteses.

• _______vin_________ na fila do cine o xoves. (TE)

• Non ________lembro__________ de como pasou. (ME)

• Sempre _________quixo____________ igual ca a un fillo. (O)

• ________quixo_______ sempre igual ca a un fillo. (O)

• Cantas laranxas ___________poño___________ ? (LLE)

• _____________mordeu___________ un can, seica. (TE)

• Seica ______________mordeu____________ un can. (TE)



COMPRENSIÓN E EXPRESIÓN ESCRITA

Nesta ocasión tedes que ler con atención a AXENDA PARA ADOLESCENTES CONFINADOS 
que elaboraron no COLEXIO OFICIAL DE PSICOLOXÍA DE GALICIA. 

                             Por se non a visualizades con nitidez deixovos tamén o enlace:

https://copgalicia.gal/system/files/PDFs/xerais/axenda_para_adolescentes_confinados.pdf 

1. Como actividade propóñovos que elaboredes unha redacción sobre como estades vivindo o 
cofinamento. 

• Podedes reflexionar sobre que recomendacións da guía cumplides e cales non, cales vos 
parecen máis interesantes, ou se botades en falta algún punto que para vos é importante.

• Podedes facelo en forma de diario, en forma de poesía, coma se fose unha reportaxe 
xornalística, ou acompañar o texto dun debuxo alegórico ou de fotografías… podedes facelo
da maneira que se vos ocorra!! Deixade voar a vosa creatividade!

https://copgalicia.gal/system/files/PDFs/xerais/axenda_para_adolescentes_confinados.pdf

