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LINGUA GALEGA E LITERATURA 

4º ESO 

 

Data límite de entrega: 27 de abril de 2020 

II 

3º Trimestre 

INSTRUCIÓNS 

1º. Fai un resumo ou esquema sobre a construción textual no teu caderno, a partir da presentación 

que vos achego.  

2º. Envíame unha imaxe do teu caderno co resumo. 

3º. Realiza os seguintes exercicios no ordenador. 

4º. Pregúntame as túas dúbidas sobre as cuestións que che resulten máis complexas. 

TAREFA 5 

Ordena os elementos das seguintes oracións seguindo a orde lóxica dos elementos:  

a) Pola tarde, nun moi bonito acto, entregáronlle, o mércores, o premio de poesía;  

b) A semana pasada sobre o campionato de xadrez fixo unha reportaxe xornalística;  

c) Moi variadas son as actividades que se poden desenvolver no pavillón de deportes. 

TAREFA 6 

Substitúe as palabras comodín. Tenta que a palabra elixida achegue un significado o máis preciso 

posible en cada caso. 

a) Están facendo un pavillón máis grande para o instituto. 

b) Tivo tres erros graves no exame de conducir e non o aprobaron. 

c) Un microondas é un chisme que serve para quentar e facer cousas.  

d) Hoxe botan na tele unha reportaxe sobre o meu barrio.  

e) Mañá hai unha festa de benvida para os que están de intercambio no colexio. 

f) Botárono do grupo de música por non querer tocar a batería. 

TAREFA 7 

Determina se o seguinte anuncio é denotativo ou connotativo. Xustifica a túa resposta. 

ESTEIRO: alúgase casa de 100 m2 e 150 de xardín. Comedor de 25 m2, 3 cuartos, 2 baños completos. Cociña 

equipada. Totalmente exterior. Garaxe para dúas prazas. Piscina exterior. Vistas ao mar. 

TAREFA 8 

Escribe un texto breve connotativo, como por exemplo, un correo electrónico no que lle contes a un 

amigo como foi o hotel onde pasaches a fin de semana. 

TAREFA 9 

Escribe unha reflexión sobre a intencionalidade dos medios de comunicación e sobre as fake news. 

(Extensión : 150 - 350 palabras) 

 


