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ACTIVIDADE 1: LE O SEGUINTE TEXTO E RESPONDE 

Imos comezar cunha historia. A de Cincenta. Pero non nos imos fixar nos zapatiños de 

cristal, nin na cabaza que se transforma en carruaxe, nin no príncipe azul. Imos prestar 

atención á cantidade de tarefas que Cincenta ten que facer antes de asistir ao baile. Fregar, 

limpar, pasar o ferro, cociñar, barrer, volver fregar, volver limpar… Lóxicamente, cando é 

a hora de ir ao baile, que é o que realmente lle fai ilusión, Cincenta está tan cansa que 

precisa da axuda máxica da fada madriña. Sen esta axuda, quedaría na casa, derreada, 

estresándose por todo o que aínda lle queda por facer e todo aquilo para o que non vai ter 

tempo. 

Pois ben, nós non somos moi diferentes de Cincenta. Antes de poder acudir aos nosos 

bailes, é dicir, aquilo que realmente nos fai ilusión, nos motiva e quen sabe se tamén pode 

cambiar as nosas vida, vémonos inmersos nun mundo de quefaceres: a casa perfectamente 

ordenada, a roupa tendida, a compra feita. Cómpre, ademais, ser produtivos nos nosos 

traballos, excelente e imaxinativos amantes cunha vida social rica, activa, variada…e ter 

actualizado o Facebook. Ah! E sería tamén bo comer cinco pezas de froita ao día e correr 

dez quilómetros e non ter olleiras… e facer, facer e facer. Ao final do noso conto, o que 

sempre pasa é que o baile queda relegado a mañá, a “cando acabe con isto”. E así pasan os 

días.  

Ao menos Cincenta tiña unha escusa, ou mellor dito, dúas. As malvadas irmáns que a 

obrigan e a maltratan. Unha forza externa a ela, que a presiona, a explota. Pero hoxe en día, 

as irmáns malvadas somos nós mesmos. Temos ás irmás dentro dicíndonos todo aquilo que 

debemos facer nunha continua carreira en espiral. Porque hoxe o único pecado é non facer 

nada. Ata os momentos de ocio e os períodos de vacacións convertéronse nunha lista 

inesgotable de tarefas que nos deixan máis cansos que cando comezamos. 

 

CUESTIÓNS  

 Busca 5 palabras cuxo significado descoñezas. Defíneas e pon un 

exemplo creado por ti no que empregues a devandita palabra. 

 Busca no texto palabras que sexan sinónimas de: historia, prestar 

atención, tarefas, asistir, cansa, distinto, é necesario, orixinais, 

diversa, recomendable, forzan, escraviza, interminable.  

 Cal é a idea principal deste texto? Ponlle un título que lle acaía 

ben. 

 Cal é a túa opinión sobre o que expresa o autor? Estás de acordo? 

Por que? 

 Crea un decálogo para vivir unha vida menos estresada (emprega 

o modo imperativo e a forma vostede). 
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ACTIVIDADE 2: LE O SEGUINTE TEXTO E RESPONDE 

 

D. Dinís 

Senhor, em tam grave dia 

vos vi que nom poderia  

mais; e, por Santa Maria, 

que vos fez tam mesurada,  

doede-vos algum dia 

       de mi, senhor bem talhada. 

 

Pois sempr'há em vós mesura 

e todo bem e cordura, 

que Deus fez em vós feitura  

qual nom fez em molher nada,  

doede-vos por mesura 

       de mim, senhor bem talhada. 

 

E por Deus, senhor, tomade  

mesura por gram bondade 

que vos El deu, e catade 

qual vida vivo coitada 

e algum doo tomade 

       de mi, senhor bem talhada. 

 

CUESTIÓNS 

 Fai unha listaxe con todas as palabras que non comprendas. Intenta adiviñar o seu 

significado polo contexto. Se precisas axuda, podes consultar esta base de datos. 

 Subliña as palabras que fagan referencia á descrición da amada. Son todas sobre o 

aspecto físico ou tamén se menciona a súa personalidade? 

 Que tópicos propios das cantigas de amor aparecen nesta cantiga? 

 Existe refrán nesta cantiga? Cantas cobras ou estrofas presenta? 

 De que tipo de cantiga se trata? Xustifica a túa resposta. 

 Intenta rescribir a cantiga en galego normativo. 

 Agora, nesta ligazón, busca unha cantiga de amigo e compáraa co texto anterior. Que 

semellanzas e diferenzas atopas? 

 Finalmente, busca información sobre o autor desta cantiga: Don Dinís de Portugal.  

 

 

http://cantigas.fcsh.unl.pt/cantiga.asp?cdcant=574&tr=4&pv=sim
http://cantigas.fcsh.unl.pt/cantigasgenero.asp
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ACTIVIDADE 3: LE OS SEGUINTES TEXTOS E RESPONDE 

FRAGMENTO 1 

Y es bárbara crueldad y necedad excusada que unos forasteros enseñen a los niños gallegos 

mediante la lengua castellana que no saben, la lengua anticuada que no deben saber, y 

castigándoles si se les escapa alguna voz o frase gallega de las que han mamado. Todo 

maestro de Gramática que no fuera gallego y erudito en su lengua patria, se debe excluir 

de ser maestro de niños gallegos, aunque sea un Cicerón o un Quintiliano. 

 

FRAGMENTO 2 

No sé cómo toleran los obispos que curas que no son gallegos ni saben la lengua tengan 

empleo ad curam animarum y sobre todo la administración del santo sacramento de la 

Penitencia. ¿Qué es el coloquio de un penitente rústico y gallego con un confesor no 

gallego, sino un entremés de sordos? 

El verbo trebellar en gallego, de trupidare, siempre significa in malam partem y dista 

cien leguas del honesto verbo traballar. Confesor castellano ha habido que hasta después 

de muchos años estuvo en el error de que el mismo verbo era trebellar gallego que 

trabajar castellano. Y a los penitentes que confesaran que trebellaban tantas veces les 

decía que en días festivos sólo podían trebellar una hora, pero que en los días laborables 

podían trebellar ad laudes e per horas. 

Si el tal confesor conociese la copla gallega común, "el clérigo y la criada jugaban a los 

trebelliños...", etc., entendería el significado. 

CUESTIÓNS 

 Cales son os problemas que expón Martín Sarmiento nestes textos? 

 Cal é a súa opinión sobre que os mestres ou os curas non saiban falar en galego cando 

están desempeñado o seu traballo en Galicia? Estás de acordo? 

 Que podemos deducir que significan os verbos traballar e treballar? 

 Busca máis información sobre o autor, Frei Martín Sarmiento. De onde era? En que 

época viviu? Que lle debemos? 
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ACTIVIDADE 4: LE O POEMA E RESPONDE 

¡PRA A HABANA!  

Vendéronlle os bois,  

vendéronlle as vacas,  

o pote do caldo 

 i a manta da cama.  

 

Vendéronlle o carro  

i as leiras que tiña;  

deixárono sóio  

coa roupa vestida. 

 

 "María, eu son mozo,  

pedir non me é dado;  

eu vou polo mundo  

pra ver de ganalo.  

 

Galicia está probe,  

i á Habana me vou...  

¡Adiós, adiós, prendas  

do meu corazón!" 

CUESTIÓNS 

 De qué época pode ser este poema? Cal era o contexto socio-económico de Galicia 

naquel momento? 

 Resume nunha liña o contido do poema. Como podemos clasificar a temática deste 

texto segundo a obra de Rosalía de Castro vista na aula? 

 Sinala os recursos formais e lingüísticos que podemos atopar no texto. 

 

Éste vaise i aquél vaise, 

 e todos, todos se van.  

Galicia, sin homes quedas  

que te poidan traballar.  

 

Tes, en cambio, orfos e orfas  

e campos de soledad,  

e nais que non teñen fillos  

e fillos que non tén pais. 

 

E tes corazóns que sufren  

longas ausencias mortás,  

viudas de vivos e mortos  

que ninguén consolará. 

 

         Rosalía de Castro 

 

 

 

KK 
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ACTIVIDADE 5: INVENTA TEXTOS PARA ESTAS VIÑETAS 

VIÑETA 1 

 

VIÑETA 2 

 

AGORA CREA A TÚA CON ESTA FERRAMENTA! 

http://www.makebeliefscomix.com/

