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EXERCICIOS SOBRE A LECTURA 
 

 

    A autora 
 

a)   Busca información sobre a autora, María Reimóndez, e escribe unha pequena biografía 
 

(lembra que para escribir biografías hai que empregar o pretérito). 

b)   Que xéneros literarios cultiva? 

c)   Aparte de escribir, a que outras actividades se dedica? 
 
 
 
 
 

    As protagonistas 
 

a)   Que sabemos delas? Reúne  e ordena tanta información como poidas sobre cada unha 

delas (aspecto físico, tipo de vestimenta, gustos, traballo, situación persoal…). 

b)   Como se coñecen estas personaxes?  
 

c)   Algunha vez vense fóra do curso de calceta? Onde e por que? 

d)   Cal das protagonistas che parece máis interesante? Por que? 

e)   Con cal te sentes máis identificada?



    O tempo e o espazo: 
 

a)   En que espazo transcorre a acción? Que pistas atopamos no texto para situar o relato? 
 

Pon exemplos. 
 

b)   En que momento podemos situar a acción? Cres que se trata dunha novela ambientada 

no pasado ou ten lugar na actualidade? Por que? 

c)   Trátase dunha narración cronolóxica ou existen saltos no tempo (como flashbacks)? 

Argumenta a túa resposta. 

d)   Aparte do club de calceta, que outro fío condutor acaba reunindo a estas mulleres? Cal é 

o desenlace?



EXECICIOS SOBRE A LINGUA 
 

1. Localiza no texto 10 expresións fraseolóxicas que non coñezas, busca o seu significado e 

logo explícaas coas túas palabras. 

2. Cada un dos títulos dos capítulos desta novela refírense ás partes dun todo. De que se 

trata? Cal cres que foi a intención da autora ao darlle estes nomes? 

 
 
 

AGORA ESCRIBE TI!* 
 

 

1.   Fai un breve resumo da novela en non máis de 5 liñas. 
 

2.   Cal é a túa opinión sobre a novela? Gustouche? Xustifica a túa resposta. 
 

3.   No libro expóñense situacións que deixan entrever algún dos problemas aos que se enfrontan 

as mulleres: acoso laboral, violencia de xénero, a escravitude dos canones de beleza… De 

xeito argumentado, constrúe un texto no que expoñas a túa opinión sobre a figura da muller 

na sociedade actual. 

4.   Que significa para ti o feminismo? Cres que é necesario na nosa sociedade? 
 

 
 
 
*(todos os exercicios deste bloque, agás o número 1, deben ter unha extensión de máis de 60 

palabras). 


