
SERIES DA TVG: Cuarto sen ascensor 

1. Mira este vídeo e completa os diálogos coas palabras que faltan. 

2. Logo por parellas imaxinade como pode rematar a situación. 

Escribide un guion e representádeo na aula. 

3. Finalmente, mirade o final do vídeo para comprobar se estabades 

no certo.  

 

— ¿Sebas? 

— Ola, Lu! 

— Tíos… ¿E vós aquí? 

— Perdoa por chegarmos un día antes do previsto, pero é que o 

teu curmán empeñouse en estarse canto antes para non perder tempo de estudo. ¿Impórtache que 

……………..………? Pedro, colle as ……………………….! 

— Bueno, non te preocupes, eh, que a miña é parecida. 

— Si? Eu non creo que …………………. ningunha forma de vida humana parecida a miña nai. 

— E o ……………………..? 

— É que tivo unha avería hai anos e aínda non se reparou. O edificio é un pouco antigo, pero a vantaxe 

é que o ……………………… é barato, eh. 

— Sempre o tes todo tan desordenado, muller? Lucía, estas xuntas das baldosas están negrísimas. E 

……………….. a túa nai que eras ordenada e responsable, ha. 

— Isto non ………………. máis que empezar. 

 

(NO INTERIOR DO PISO) 

— ¿………………..……..? 

— Si! 

— Aquí non ………….... tanta orde nin tanta responsabilidade. Se es tan limpa para todo, non me estraña 

que non …………….. mozo.  

— Ai, mamá…por favor! 

— Que? Dixen algunha mentira? Dixen? Va que non tes mozo? 

— Pois non, pero non é porque… 

— Xa, xa, xa, si… Impórtache que …………………… o resto da casa, Lucía? 

— Vor ir levando as maletas. Cal é o meu cuarto, Lu? 

— É…aquel. Antes era de Maite, a amiga da que che ………………,  pero como marchou pois antes non 

tivo tempo de recollelo. Non sei, ao mellor deixou algo ………………………. Ti non te asustes. 

— Ah…e grazas, Lu. De non ser por ti, ………………… indo e vindo da facultade á vila todos os días. 

— A estes baños hai que darlle un bo ………………….. Aquí seguro que se daban as cebolas.  

— Maite …………………… algo no seu cuarto. 

 

 Cuestións da lingua: 

 

1. O nome desta serie é Cuarto sen ascensor. A que cres que se refire? Que outro significado pode 

ter esta palabra? Como se lle chama a ese fenómeno léxico? 

2. Os protagonistas desta serie chámanse Sebas e Lu. De que nomes proceden? Como se lle chama 

a este fenómeno? Coñeces algún outro exemplo? 

3. Apunta o léxico sobre o campo da familia. Que outras palabras coñeces relacionadas? 

4. Escribe antónimos para as seguintes palabras: antigo, vantaxe, barato, responsable, ordenada. 

https://www.youtube.com/watch?v=YqnmLTDN-x4

