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Tema: 12+1 

Hoxe empezamos o último tema deste curso, que servirá para refrescar e practicar o que 

fomos aprendendo ao longo de todos estes meses. Nesta primeira sesión traballaremos o 

texto escrito, o rexistro, os sinónimos e antónimos e os lexemas e morfemas.  

Como? A partir dun texto. Xunto coa descrición da tarefa achégovos un documento sobre 

o que ides traballar. Esta vez, podedes entregarme os exercicios a ordenador, en vez de no 

caderno.  

Se tendes algunha dúbida, escribídeme para preguntarma! 

MATERIAL DE APOIO 

EDIXGAL: Unidades Didácticas 1 e 2. 



COLEXIO ABRENTE — 2019/ 20 

LINGUA GALEGA E LITERATURA 

1º ESO 

Data límite de entrega: 4 de Xuño de 2020 

Tarefa I 

TEXTO 

Porque falar máis linguas fai que floreza o amor Si, se cadra formulado así poida parecer un pouco 

esaxerado, pero non deixa de ser certo. Falar diversas linguas fai que abrolle o amor, polo menos en 

dous sentidos: no amor que un se ten a un mesmo, tamén coñecido como autoestima; e no amor que 

un lle profesa aos demais, é dicir, a tolerancia. Porque aprender unha nova lingua, sentirse competente 

nela, fai que medre o concepto positivo que temos de nós mesmos, pode ser unha terapia de 

motivación e superación. Avanzar no coñecemento dun idioma é algo que só pode facerse de xeito 

progresivo, acadando logros parciais, superando aos poucos diversas metas. Alcanzar obxectivos e 

facer fronte aos desafíos fixados provocará un incremento na confianza en nós. Quizais isto non 

pareza de entrada demasiado importante, pero, en especial na infancia, a baixa autoestima pode ser 

un problema grave e moi limitante e que, segundo moitos psicólogos e terapeutas, ten unha solución 

bastante difícil. Por outra banda, é imposible achegarse a un idioma de maneira aséptica e adquirir a 

lingua como se nada máis se tratase dun sistema de comunicación. Porque calquera lingua é moito 

máis ca iso, todo idioma é un soporte cultural, é o fundamento da civilización que o creou. Trátase 

dun feito en que os expertos coinciden: é imposible aprender linguas sen adquirir tamén 

coñecementos socioculturais, mesmo aínda que a aprendizaxe de aspectos socioculturais non estea 

considerada de xeito explícito como un obxectivo cognitivo. De modo que cando un aprende unha 

nova lingua adquire tamén coñecementos doutra cultura, doutra maneira de vivir e de entender o 

mundo, ás veces moi diferente á propia. De feito, as novas teorías de aprendizaxe de linguas inclúen, 

cabo da competencia comunicativa, a competencia sociocultural como unha meta que acadar. Para 

exprésalo cun exemplo moi gráfico: para un falante de galego non é abondo saber que a expresión 

“por favor” se di please en inglés ou s’il vos plaît en francés; porque para facer un bo uso desa expresión 

debe saber tamén que tanto os pobos de fala inglesa como francesa fan un emprego moito máis 

intensivo dela ca nós. E se non entende isto, que é unha cuestión cultural que vai máis aló da simple 

comunicación, correrá o risco de parecer pouco educado cando se exprese nesas linguas. Só o feito 

de comprender de xeito cabal que existen maneiras diferentes á nosa de concibir a vida, e igual de 

válidas, é xa un logro importante. Porque vivimos nun mundo necesitado de tolerancia, de 

comprensión cara aos demais, de reivindicación da diversidade e da diferenza como armas para 

enfrontarse ao racismo e á xenofobia. Achegarse a unha lingua nova supón coñecer tamén unha 

nova cultura, e resulta moi difícil odiar o que se coñece.  

Manuel N. Singala, Sacar a lingua é de mala educación (2017) (fragmento). 

ACTIVIDADES 

1. Procura un sinónimo das seguintes palabras do texto: lingua, certo, terapia, incremento e diferenza. 

2. Determina se o rexistro deste texto escrito é formal ou informal. Xustifica a túa resposta. 

3. Constrúe a familia léxica de amor. 

4. Identifica os lexemas e os morfemas nas seguintes palabras extraídas do texto: coñecemento, 

comunicación, tolerancia e racismo. 

 


