
LINGUA GALEGA: Unidade didáctica sobre o filme Engurras (2011) 

Nome e apelidos   _____________   _____________ 

Data de entrega: Ata o 12 de xaneiro de 2016 

 

1. Quen é o director da película? Está baseada nalgún libro? Cal? 

2. Busca información sobre os premios que gañou este filme.  

3. Cal é o nome do protagonista? De que traballaba? Que lle pasa? 

4. Completa a sinopse do filme con estas palabras:                      

A familia de Emilio, un director dunha oficina bancaria xa ……………………, está farta. Non son 

capaces de coidar máis tempo ao avó, que empeza a ……………… Alzheimer e confunde a súa casa 

coa ……………… onde traballaba e aos seus familiares con ………………… Por este motivo deciden 

…………..…… a unha residencia para ………………….. Alí coñece a varios residentes, entre eles Miguel, 

un home que nunca tivo ………………..  nin lle preocupa que veñan visitalo. A través da rutina da 

residencia, imos coñecendo máis personaxes como Modesto, nun estado bastante avanzado de 

Alzheimer. A residencia ten un segundo ……………….. que é onde van parar aquelas persoas que 

non poden valerse por si mesmas. 

O tempo pasa e algúns compañeiros van desaparecendo ao ser levados ao piso de arriba. A 

……………………… que sinten Emilio e Miguel vai facer que cometan unha ……………………, 

posiblemente a última das súas ……………………. 

 

5. Describe brevemente o aspecto físico e a personalidade destas personaxes: 

 Miguel: 

 Emilio: 

 Modesto: 

 Antonia: 

 

6. Explica unha escena que che parecera…?  

a. Triste: 

b. Bonita ou tenra: 

 

7. Cal é a túa opinión sobre a película en xeral? Escribe unha pequena crítica.  

 

8. Imaxina o día a día na residencia para anciáns. Escribe a rutina de Emilio empregando as horas, 

os días da semana e os conectores vistos na aula.  

        oficina – levalo – anciáns – piso – fillos –  vidas 

xubilado – padecer – clientes – desesperación – loucura 

 


