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O resultado desta falta de materiais específicos motivou 
ata agora unha situación que todos coñecemos: en cada 
centro ou curso os profesores foron sorteando as difi-
cultades da carencia dun bo manual con materiais pro-
pios ou con material adaptado. Ningunha das solucións 
contenta o alumnado nin o profesorado, os cales, cando 
se lles pregunta, declaran abertamente que prefiren a 
coherencia e a seguridade que confire un manual ben 
deseñado.

Desta situación xorde a idea de publicar Aula de galego. 
Un equipo de autores con ampla experiencia no deseño 
de materiais didácticos, asesorados por expertos e co-
legas de diversos ámbitos do ensino da lingua que lles 
axudaron a ter unha visión de conxunto das característi-
cas e das necesidades dos cursos de galego, abordaron 
a elaboración de Aula de galego co obxectivo de lles dar 
resposta ás esixencias deste sector, en particular aten-
dendo aos seguintes aspectos:

desde o punto de vista da organización do material

– En moitos casos, debido á oficialidade dos certificados 
e á non obrigatoriedade na asistencia ás clases, permítese 
a incorporación de novos alumnos cando xa se realizaron 
algunhas sesións, de forma que non todos permanecen 
o mesmo número de semanas no curso.

– Na maioría dos manuais para a aprendizaxe do galego 
existentes ata agora, as unidades didácticas teñen un 
enfoque basicamente estrutural e abordan un contido 
pouco variado, tanto desde o punto de vista lingüístico, 
como do temático e do cultural.

– O material debe estar estruturado de tal maneira que 
facilite o labor de coordinación dos diferentes profesores 
a cargo dun mesmo curso. 

– O material Aula de galego procura contribuír como un 
elemento normalizador do galego estándar, sen por iso 
sacrificar o emprego de materiais auténticos, adaptados 
ás necesidades comunicativas do alumnado.

respecto á programación

Como en calquera contexto de aprendizaxe, nas distin-
tas modalidades dos cursos de galego a presentación 
e a exercitación de novos contidos debe adecuarse ás 
expectativas e ás necesidades do alumnado. O material 
debe, polo tanto, articularse para gardar un coidado 

equilibrio entre as propostas novas que presenta cada 
unidade, así como o reforzo e afianzamento de aspectos 
lingüísticos e comunicativos xa abordados en unidades 
ou niveis anteriores. 

De igual xeito, a orientación das unidades pretende ser 
funcional para o heteroxéneo grupo de alumnos que 
van utilizar Aula de galego: tanto para aqueles que se 
encontran en situación de inmersión, como para os que 
acceden a través dun curso fóra de Galicia e, asemade, 
para os que teñen o galego como lingua propia ou am-
biental. Pártese, polo tanto, do coñecemento da realida-
de sociolingüística do galego e da pretensión de lles dar 
resposta tamén ás necesidades daqueles galegos que 
queren consolidar a súa competencia lingüística no uso 
do galego estándar. 

respecto ás características metodolóxicas  
do material

– Nos cursos preparatorios dos distintos niveis do Celga, 
máis que en calquera outro tipo de cursos, precísase un 
traballo especialmente compensado entre a práctica de 
destrezas comunicativas e a reflexión gramatical.

– Unha carga horaria como a dos cursos preparatorios 
dos distintos niveis do Celga reclama, ademais, un mate-
rial que teña moi en conta a inevitable tensión que viven 
profesorado e alumnado neste tipo de cursos: as activi-
dades deben ser moi variadas tanto nos seus contidos 
como nas dinámicas de aula que propician. As destrezas 
implicadas en cada actividade e os procesos cogniti-
vos que impulsan deben estar habilmente combinados 
para que cada día de traballo resulte un todo coherente 
e equilibrado: debe haber momentos para o lúdico e 
tempo para a reflexión, actividades en grupos e tarefas 
individuais, atención a aspectos formais e interacción 
significativa entre os membros do grupo, tempo para 
o estudo e para a práctica da lingua e materiais para o 
descubrimento da cultura.

Aula de galego concibiuse como un material axustado 
á estrutura horaria dos cursos preparatorios dos distintos 
niveis do Celga e ás expectativas e ás necesidades 
dun alumnado que realiza estancias breves en Galicia 
e adáptase perfectamente aos diversos contextos e 
realidades do alumnado que estuda galego a través dos 
programas de lectorado. 

O proxecto Aula de galego nace da constatación de que non existe ningún material 
que responda adecuadamente ás necesidades expostas nos distintos cursos de galego que  
se levan a cabo na actualidade dentro e fóra de Galicia: tanto os preparatorios  
para os distintos niveis do Celga como os que ofrecen as distintas universidades  
do mundo onde hai un lectorado de galego.







	 4		  O proxecto Aula de galego

 9		  uNIdade 1 Volver empezar
Nesta unidade imos inventar a biografía do candidato 
ideal para un posto de traballo. 
Para iso, imos repasar e aprender:

 �� �������� ��� �������� ���� ���������������� �������� ��� �������� ���� ��������������  �� ������������ ��������������������� ������������ ������������������� 
������������  � ���� �� ������������ �� �� ��������������� ���� �� ������������ �� �� ��������������  �� �������� ���� �������� �� 
������� �� ��� ��������ó�� ������� �����ó��  �� ������������ ������ �����ó�� ����� ������������ ������ �����ó�� ��� 
���m��  ������������ ������������������������������� ������������������� volver + ���fi�����v�, ir + ���fi�����v�, 
empezar a + ���fi�����v�, acabar de + ���fi�����v�, deixar de + 
���fi�����v�, levar + �����������, seguir + �����������   

 �� ����m����ó�� �� ���������� ����m����ó�� �� �������� 

 17		  uNIdade 2 Momentos especiais
Nesta unidade imos falar de recordos importantes.
Para iso, imos aprender:

 �� �������� ������� �����ó�� ���� ���������� ������������������� �������� ������� �����ó�� ���� ���������� �����������������  �� ������������������ ���������������� 
���� �����ó���� ��m� ��� ���������� ����m������� ���������������  ���� 
������������� �������ó����  ������������ ����������ó���� ������������������  

 � ��������� ����� ������������� �� �� ����m����ó�� �� ���m�������� ��������� ����� ������������� �� �� ����m����ó�� �� ���m������� 
 ��� ��������� ��� ����������ó����� ��������� ��� ����������ó��

 25		  uNIdade 3 Busque e compare
Nesta unidade imos deseñar e presentar unha 
campaña publicitaria. 
Para iso, imos aprender:

 �� ������m��������� �� ������������������ ������m��������� �� ����������������  �� ����� �����������ó������ ����� �����������ó����  �� ��������������� ������������� 
������ ����������� ���� ��������� �� ���� ��������������  �� ����m�� �� ����������� ����m�� �� ���������  
������ �� �m���������v�  � ��m������� ���� �������m���� ����������v���� ��m������� ���� �������m���� ����������v���  

 �� ���������ó�� ���� �������m���� ����������v���, ��� ��� �� ��� ����� ���������ó�� ���� �������m���� ����������v���, ��� ��� �� ��� ���  
 ��� ���m��������� ��������������� ���m��������� ������������

 33		  uNIdade 4 Mañá
Nesta unidade imos imaxinar como seremos 
dentro duns anos. 
Para iso, imos aprender:
  �� �������� ��� �����ó���� �� ���������ó���� ������������ �������� ��� �����ó���� �� ���������ó���� ����������  �� ���������������� �������������� 
��������ó������ se + ��������������/������� ��� ����������v�  m���������������m��������������� 
���m��������� ��� �������  ������������� ������� ����m������ ���ó������������������������ ������� ����m������ ���ó����������� 
seguramente/probablemente/posiblemente/seguro que/
supoño que + �������  ��� ��������m��������������� ��������m������������  ���� ����m���� ������ ����m���� �� 
��������� ������ �� ������� ��� ����������v�  ���� ����������� ���������� ������� ����������� ���������� ��� 
�������������ó��

 41		  uNIdade 5 Iso non se fai
Nesta unidade imos establecer as normas da 
nosa clase.
Para iso, imos aprender:

 �� �������������� ����������ó���� �������������� ����������ó��  �� �������������� ����������������������� �������������� ���������������������  ���� 
�������������� �m��������������������  �� �������� ��� ������������ �������� ��� ���������� é normal/
habitual/raro + ���fi�����v�; adoitar + ���fi�����v�  ������������������ 
��������fi������������� todo o mundo/a maioría �de...��/moitos/
algúns...

índice
 49		  uNIdade 6 Mensaxes

Nesta unidade imos transmitir mensaxes e 
desenvolver estratexias de comunicación.
Para iso, imos aprender:

 �� ���������v��v��������� ���� ������������ ���������v��v��������� ���� ����������  �� ��m���� �� �� ����������� ��m���� �� �� ���������  
����������� ���� ����������  �� ���������m����� m����������������� ���������m����� m��������������� díxome que.../
preguntoume se...  ������������ ������������������ ��� ��m���������ó�������������� ������������������ ��� ��m���������ó��  

 v�������� ���� �������m���� �� ����������ó�� ������� m�����������v�������� ���� �������m���� �� ����������ó�� ������� m����������� 
�preguntar, recomendar ����.��  �� v�� ������v���� v�� ������v��

 57		  uNIdade 7 Vai e dille...
Nesta unidade imos contar chistes e escribir a 
sinopse dun filme. 
Para iso, imos aprender:

 �� ������������ ���� ���������������� ������������ ���� ��������������  �� �������m��� ��� ������m�������� �������m��� ��� ������m������  �� ����������� ��������� 
����������  ��������� ��������������� ������� ��������������������� ��������������� ������� ������������  �� ����m�� �� ��� �������� ����m�� �� ��� ������ 
���� �������m���� ��� ��m����m������ ��������� �� ������������

 65		  uNIdade 8 Basta xa!
Nesta unidade imos redactar un manifesto a 
favor da igualdade entre mulleres e homes. 
Para iso, imos aprender:
  �� �������������� �����������, ��������m����ó���� �� �������������������� �������������� �����������, ��������m����ó���� �� ������������������  �� v������������ v���������� 
���������ó���� �� ���������� paréceme moi ben/mal... que + �������������� 
��� ����������v�  querer/pedir/esixir/necesitar + ���fi�����v�, 
querer/pedir/esixir/necesitar que + �������������� ���  ����������v�, 
que + �������������� ��� ����������v�  �� ����������� �������ó�������� ����������� �������ó������ 
deberían/deberíase/habería que  cando + ����������v�  

 � �������������� ��� ����������v�� �������������� ��� ����������v�  � ����������������� ����������������

 73		  uNIdade 9 O turista accidental
Nesta unidade imos contar anécdotas reais ou 
inventadas. 
Para iso, imos aprender:

 ������������� ������� ��������� �������������������������� ������� ��������� �������������  ������������� ������� m����������������������� ������� m���������� 
�������������� ��� ������������ ��� ���������  �� �������� ��� ���������� �� ����� �������� ��� ���������� �� ��� 
���������������������� como, porque, así que...  � �������������������� ������������������� 

 �� ��m�������� ��� ���m���� ��� ��������� ����� ��������� �������������/�� ��m�������� ��� ���m���� ��� ��������� ����� ��������� �������������/
��������������/���������������������

 81		  uNIdade 10 Todos somos poetas
Nesta unidade imos escribir unha poesía. 
Para iso, imos aprender:

 ��������� ����������� ������������������������ ����������� ���������������  �� �������������� fi�������������� �������������� fi������������  ���� 
m���fi����� �� ���������������� ��� �������������v���  ��������� ���v������������������ ���v��������� 
�� �����������ó���� ���v�����������  ���� �������ó���� fi����������� �������ó���� fi�������  ���� �������ó�������� �������ó���� 
���������v����

 89		  Máis exercicios

 113		  resumo gramatical

 145		   Nivel B1 en lingua galega

 149		  Transcricións



Síntoo. Non 
falo xaponés.

Páxina 23, 
exercicio 4.

Como se 
chama isto?

Onde está a 
biblioteca?

Síntoo, 
non o sei.

Como se escribe 
“ventá”? Con be 

ou con uve?

Que significa 
“graciñas”?

Ola, bo día. Chámome 
Carme e estudo galego.

Podes falar 
máis amodo, 
por favor?

Como se di 
“danke” en 

galego?
Que dis? 

Podes repetir, 
por favor?



unidade 1
Volver empezar
nesta unidade imos inventar a biografía do candidato ideal para un 
posto de traballo.
Para iso, imos repasar e aprender:

 a falar de hábitos en presente  a relatar experiencias pasadas  o uso do 
pretérito e do copretérito  a falar do inicio e da duración dunha acción  
a localizar unha acción no tempo  algunhas perífrases: volver + infinitivo, 
ir + infinitivo, empezar a + infinitivo, acabar de + infinitivo, deixar de + 
infinitivo, levar + xerundio, seguir + xerundio  a formación do plural 
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 1. PROMOCIÓN DO 87
 CD 1

A. Todas estas persoas están nunha festa de 
ex-alumnos na Facultade de Medicina. Hai 

tempo que non se ven. Le e escoita as conversas e, logo, 
contesta as preguntas.

dez

B. Agora vas facerlle unha entrevista a un compañeiro 
para obter informacións sobre varios temas. Aquí tes alg 
unhas preguntas, pero podes engadir outras.

	
	A

fe
cc

ió
ns

		
			

Re
si

de
nc

ia
	

Tr
ab

al
lo

			
Es

tu
do

s	
Fa

m
ili

a Tes irmáns/ás?
Tes mozo/a?
Estás casado/a?

.......................................

.......................................

.......................................

Canto tempo hai que estudas galego?
Estudaches outros idiomas?

.......................................

.......................................

.......................................

Traballas? En que?
Canto tempo levas traballando nese 
sitio?
Gústache o teu traballo?

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

Onde vives?
Compartiches casa algunha vez?
Mudaches de casa moitas veces?

.......................................

.......................................

.......................................

Que che gusta facer no teu tempo libre?
Cal foi a última película que viches?
Practicas algún deporte?
Dende cando?
Sabes tocar algún instrumento? Cal?

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

  Tes irmáns, Sheila?
  Si, un irmán e unha irmá.

1. Quen deixou de traballar? ............................................................

2. Quen foi vivir para unha aldea? ...................................................

3. Quen volveu casar? ...................................................................... .

4. Quen segue traballando en Chile? ...............................................

5. Quen leva moitos anos traballando na mesma empresa?.........

  .....................................................................................................

6. Quen vive fóra de España dende hai 15 anos? ...........................

7. Quen acaba de ter unha nena? ....................................................

Inma: Sabes? Mario volveu casar.
Abel: Outra vez? Con quen?
Inma: Pois cunha rapaza de 
Santander moi xeitosa.

comprender

Chus: Acabo de conseguir 
o traballo da miña vida. En 
Médicos Mundi.
Tere: Que envexa! Eu 
levo unha chea de anos 
traballando no mesmo 
lugar e estou máis farta...

Eva: Segues vivindo no Ferrol?
Pili: Non. Hai un par de anos 
que fun vivir para a aldea, no 
concello das Pontes; é que 
agora traballo na casa.

Luís: Que sabes de Xoán?
Marta: Pois está moi ben. 
Montou unha empresa, 
vendeuna por unha chea de 
cartos e deixou de traballar.
Luís: Ah, si? Que sorte! Non?

Ana: Canto hai que vives en 
Inglaterra?
Andrés: Pois xa hai 15 
anos. Ao principio estiven 
vivindo en Birmmingham e 
logo trasladeime a Londres.

Xerardo: E agora 
que estás a facer?
Xián: Pois sigo 
traballando en Chile, 
pero o ano que vén 
volvo.

Laura: Oe, que tal o 
doutoramento? Termináchelo?
Belén: Non! Quen me dera! 
Aínda non. É que acabo de ter 
unha filla e xa sabes...
Laura: Ah, si? Parabéns!
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unidade 1

trece

Falar da duración
Hai + cantidade de tempo + que + verbo

  Hai máis de tres anos que vivo en Galicia. E ti?
  Eu, hai oito anos.

dende hai + cantidade de tempo

  Non vexo a Carlos dende hai un ano. 

Marcar o inicio dunha acción 
ou proceso
dende + data

  Traballo nesta empresa dende 1992.

dende que + verbo

  Está en Ourense dende que rematou os estudos.
  dende que comezou a saír con Xavi, está máis contento. 

  Tamén se emprega a forma desde.
      Traballo nesta empresa desde 1992.

  
Localizar unha acción no tempo
Hai + cantidade de tempo + pretérito
     
  Aprobaches as oposicións hai moi pouco, non?
  Si, si, hai só tres meses.

Perífrases
Unha perífrase é unha combinación de dous verbos, un en 
forma persoal e outro en forma nominal (infinitivo, xerundio 
ou participio), ás veces unidos por unha partícula, na que o 
verbo conxugado pasa a ter un novo significado. 

acabar de + infinitivo
Expresa que unha acción ocorreu recentemente.

 acabo de conseguir o traballo da miña vida.

Comezar a + infinitivoinfinitivo
Expresa o inicio dunha acción.

 Cando comezaches a estudar piano?

deixar de + infinitivoinfinitivo
Expresa a interrupción dunha acción ou actividade.

 deixei de fumar cando tiven o primeiro fillo.

Hai/Ter que + infinitivoinfinitivo
Expresa obriga ou necesidade de facer algo. Con hai, faise 
dunha forma máis xeral e impersoal; e con ter, dun xeito 
máis persoal.

 Hai que manter os bos costumes.
 Teño que deixarche os apuntamentos da última clase.  

ir + infinitivoinfinitivo
Expresa plan ou intención futura.

 imos saír máis a miúdo no próximo curso.

Levar + xerundio
Expresa o tempo transcorrido dende o comezo dunha acción.

Marta leva saíndo con Xerardo unha chea de tempo.                                                                                      

Seguir + xerundio
Expresa a continuidade dunha acción.

 Seguimos indo ao cine unha vez á semana.

Volver + infinitivoinfinitivo
Expresa a repetición dunha acción.

 Carlos volveu ter problemas co coche esta semana.

Formación do plural
–  Palabras rematadas en vogal, ditongo ou -n: engádeselles 

-s (cravo/cravos, xersei/xerseis, xabón/xabóns etc.). 
–  Palabras rematadas en -r e -z: engádeselles -es  

(culler/culleres, voz/voces* etc.). 
–  Palabras agudas ou monosilábicas rematadas en -s: engá-

deselles -es (deus/deuses, autobús/autobuses etc.). 
–  Palabras graves ou monosilábicas rematadas en -l: engáde-

selles -es (xel/xeles, difícil/difíciles, túnel/túneles etc.). 
–  Palabras agudas, de máis dunha sílaba, rematadas en -l: 

substitúese o -l por -is (azul/azuis, carril/carrís etc.).
–  Palabras rematadas en consoantes distintas das mencio-

nadas, que son, na maioría, estranxeirismos ou cultismos, 
forman o plural con -s (club/clubs, pub/pubs, clip/clips, 
robot/robots, álbum/álbums etc.). 

–  Palabras rematadas en -s ou -x , ben sexa grave, esdrúxula 
ou que formen grupo consonántico, permanecen invariables 
á hora de formar o plural (mércores, lapis, lux, unisex, 
luns).

* Ao facer o plural, o z cámbiase por c.

Pois a verdade é que 
non. Dende que o 

deixou a moza non sae 
moito.

Hai moito que 
non vexo a 

Antón. Ti sabes 
algo del?



14

practicar e comunicar

6. COIDAS DOS TEUS
AMIGOS?
A. Consideras que es un bo amigo dos teus amigos? Res-
ponde este cuestionario e descúbreo.

catorce

practicar e comunicar

7. OS MEUS COMPAÑEIROS
E EU
Fíxate nesta ficha. Marca primeiro aquelas informacións 
que poden aplicarse a ti. Despois, busca na clase perso-
as que respondan afirmativamente. Podes engadir outras 
informacións. Con quen tes máis cousas en común?

Busca alguén que… Eu Os meus 
compañeiros

Deixou de comer carne ou algunha 
outra cousa.

Segue vivindo cos seus pais.

Leva máis dun ano saíndo con alguén.

Acaba de mudar de traballo

Hai pouco comezou a ir ao ximnasio.

Pensa ir vivir ao estranxeiro.

 

B. Agora le os resultados. Estás de acordo? Coméntao 
cos teus compañeiros.

Resultados
Maioría de respostas A. Parece que non valoras moito os 
teus amigos. Recordas os seus nomes?

Maioría de respostas B. Tes amigos que te queren e aos 
que queres. Pero ás veces o estrés e o ritmo de vida que 
levas poden interferir na túa relación con eles.

Maioría de respostas C. Es un amigo excelente. Dáslle un  
gran valor á amizade e coidas dos teus amigos. Todo ten a 
súa recompensa: seguro que eles tamén te coidan a ti.

Canto tempo hai que coñeciches o teu mellor 
amigo ou amiga? 

  a) Hai menos dun ano.

  b) Hai máis de tres anos.

  c) Hai máis de dez anos.

Convidas os teus amigos á casa acotío?

  a) Non, nunca.

  b) Si, ás veces.

  c) Si, moitas veces.

Cantas datas de aniversarios recordas?

  a) Só a do meu aniversario.

  b) As dos meus pais e meus irmáns.

  c) As de case todos os meus amigos.

Canto hai que non chamas a un amigo ou amiga?

  a) Hai máis dunha semana.

  b) Hai máis de tres días.

  c) Hai unhas horas.

Cando lle enviaches unha mensaxe electrónica 
a un amigo ou amiga por última vez?

  a) Hai un mes ou máis.

  b) A semana pasada.

  c) Hai pouco.

Canto tempo hai que non lle pides un consello 
a un amigo ou amiga?

  a) Hai moitísimo tempo.

  b) Hai bastante tempo.

  c) Hai pouco.

Saes moito cos teus amigos?

  a) Non, desde que coñecín a miña parella.

  b) Moito non. De cando en vez.

  c) Si, case todas as fins de semana.  

3

1

2

4

5

6

7

O test da amizade







unidade 2
Momentos 
especiais
nesta unidade imos falar de recordos importantes.
Para iso, imos aprender:

 a falar dunha acción en proceso (copretérito)  a presentar as accións 
como un proceso rematado (pretérito)  a coordinar oracións  algunhas 
conxuncións coordinantes  o xénero das palabras e a formación do feminino 

 os signos de puntuación
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3. CANDO VOLVÍA Á CASA...
A. Observa estas viñetas. Que diferenza na información 
achega cada unha das formas verbais que van en grosa.

Cando saía do autobús, caeume a carteira.    Cando saín no autobús, caeume a carteira.

Cando queremos describir unha situación en proceso, 

empregamos o .................... Para presentar un feito como un 

proceso completamente rematado, usamos o ....................

B. Subliña a forma verbal máis axeitada segundo a interpreta-
ción que se dá entre parénteses. Compara as túas respostas 
coas dun compañeiro e aclarade as dúbidas co profesor.

Onte cando volvía/volvín á casa atopei a Álex. (Álex estaba 
na rúa.)
Cando chegaban/chegaron ao hospital, naceu a nena. (A 
nena naceu no hospital.)
Cando os secuestradores fuxían/fuxiron, chegou a policía. 
(A policía aínda puido alcanzalos.)
Cando Iago baixaba/baixou as escadas, achou un chaveiro. 
(O chaveiro estaba ao pé da escada.)
Cando atravesaba/atravesei a rúa, lembrei que non tiña 
cartos. (Estaba no medio da rúa.)

4. MASCULINO OU FEMININO?
A. Observa as palabras subliñadas. Sabes cal é o xénero 
de cada unha? Coméntao cun compañeiro. Lembrade que 
hai outros elementos nas frases que vos poden axudar.

 1. Encántame a cor do ceo nas postas do sol.
 2. O meu curmán marchou á capital en busca de traballo.
 3. Fáltache un hache nesta palabra.
 4. Necesitamos legumes cocidos para facer o puré. 
 5. Hai un novo museo de arte contemporánea na cidade.
 6. Que fermosa paisaxe se ve dende esta ventá! 
 7. Algúns dos participantes deste concurso son marroquís.
 8. Leite? Só o tomo con café, nunca só. 
 9. Pois aquel rapaz é un pianista moi coñecido.
 10. Cando a coñecín, eramos estudantes de primaria. 

B. No teu caderno, fai un cadro como o seguinte e coloca 
as palabras subliñadas na columna correspondente. Logo, 
engade polo menos un exemplo máis de cada caso.

masculino feminino masculino ou feminino

vinte

explorar e reflectir

B. Agora, discute co teu compañeiro para que serven os 
diferentes signos de puntuación que aparecen no texto.

 Eu creo que os puntos suspensivos...

6. E, PERO, OU...
A. Le as seguintes frases. As palabras en grosa son con-
xuncións que serven para unir frases ou oracións. Enten-
des o seu significado? Discúteo co teu compañeiro.

Vivías coa túa familia ou tiñas casa propia? 
Cando era novo, traballaba de día e estudaba pola noite.
Esforzouse moito, pero non aprobou os exames. 
Non fixo o servizo militar nin foi á universidade.
Ora quería vivir no campo, ora prefería quedar na cidade. 
Está sempre na casa sen facer nada, é dicir, é un vago. 

B. Agora, relaciona os elementos das dúas columnas 
coa conxunción máis axeitada en cada caso.

1.  Queres unha cervexa ..............

2.  .......... di que está ben coa moza,

3.  Fun ao supermercado ............ 

4.  Non sae cos seus amigos .......

5.  É un tipo moi solitario, ............

6.  Ten moita experiencia, ...........

a. os recibe na casa.

b.  merquei comida para todos.

c.  non se relaciona moito coa xente.

d.  non lle deron o traballo.

e. prefires un refresco?

f. ora quere deixala.

Querido Xoán:
Pregúntasme pola miña vida. Cambiei moito, non son a mesma. Vivo en Viveiro; xa non teño casa en Xove. A miña vida mudou moito ultimamente: traballo, viaxei moito e tiven un fillo. Non podo pedir máis, non é certo? E ti? Lémbrome de ti. A miúdo? Non. Non quero pensar en como sería a vida contigo. Polo tanto, son feliz. De ningún xeito quero seguir escribíndome contigo. Casei con Emilio: o teu gran rival.

Unha aperta.
Ánxela

Querido Xoán:
Pregúntasme pola miña vida. Cambiei moito? Non, son a mesma. Vivo en 

Viveiro? Xa non! Teño casa en Xove. A miña vida mudou moito ultimamente? 

Traballo? Viaxei moito? E tiven un fillo? Non. Podo pedir máis, non é certo? 

E ti? Lémbrome de ti a miúdo. Non, non quero pensar en como sería a vida 

contigo! Polo tanto, son feliz? De ningún xeito. Quero seguir escribíndome 

contigo... Casei con Emilio, o teu gran rival!

Unha aperta.
Ánxela 

5. QUE FOI DELES?
A. Ánxela contéstalle unha mensaxe a un ex-mozo. Re-
para en que, segundo puntuemos o texto, a información 
pode cambiar. É moi diferente o resultado? Como pode 
ser a futura relación de Ánxela e Xoán en cada caso?
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unidade 2

vinte e un/vinte e unha

Falar de feitos pasados: 
pretérito e copretérito
Para describir situacións ou falar dun feito en proceso nun 
determinado momento do pasado, empregamos o copretérito. 
 Cando saía da casa, chegou o carteiro. (= o carteiro 

chegou e eu aínda estaba na casa)

Para falar de feitos pasados, presentando o proceso como xa  
rematado, empregamos o pretérito. 
 Cando saín da casa, chegou o carteiro. (= o carteiro 

chegou e eu xa non estaba na casa)

Emprego dos signos de puntuación
Punto (.): representa unha pausa longa que indica o final 
ou o sentido completo dun enunciado. Escríbese tamén nas 
abreviaturas (Sr., etc., d.) e nos números para separar as 
unidades de mil e de millón (1758, 235.729, 8.123.460).
  Eran as tres do mediodía e todos chegaban para o xantar.

Coma (,): indica unha pausa breve no enunciado e permite 
separar ou enumerar varios elementos no interior dunha frase. 
  Inés, a miña veciña, conseguiu o traballo que quería.
  Tiñamos tres cans, un gato, un coello e dous paxariños.

Punto e coma (;): marca unha pausa maior ca a da coma, 
pero inferior á do punto. Emprégase máis frecuentemente 
para separar expresións que xa teñen comas ou oracións 
que se relacionan por un sentido lóxico.
  O libro era meu; o dicionario, de Pedro; e a carpeta, de Xurxo.
  Esta casa vale máis de cen millóns; non podemos mercala.

dous puntos (:): xeralmente separan dúas partes dunha 
oración e serven para introducir unha explicación, causa, 
consecuencia, enumeración, cita textual e tamén aparece 
nos encabezamentos de cartas.
  Hoxe cae un pedrazo horrible: ceamos todos na casa.   
  Atopou o que tanto buscaba: a foto da moza e o seu reloxo.

Puntos suspensivos (...): empréganse cando se interrompe 
unha enumeración ou un enunciado. Tamén pode indicar 
dúbida, vacilación, temor ou sorpresa.
  Trouxeron a merenda dos nenos: galletas, froita, leite...  
  E cando saíu o asasino ao escenario... apagouse a luz. 

interrogación (?): colócase ao final dunha pregunta. 
  Canto levas vivindo neste barrio?

exclamación (!): colócase ao final dunha frase coa que se 
quere chamar a atención, mostrar sorpresa, dor ou entusiasmo 
e dar ordes. 
  Ponte quieto, por favor! 
  Que ben falas o galego!

O xénero das palabras
En galego só hai dous xéneros: masculino e feminino. En 
xeral, son masculinos os substantivos rematados en -o 
e femininos os rematados en -a, pero hai excepcións: o 
fantasma, a moto, o diadema, a tribo etc.
Os substantivos e adxectivos que rematan en -ista ou -e teñen 
a mesma forma para o masculino e o feminino: dentista, ale-
gre, optimista etc. Os adxectivos que rematan en -z tamén 

teñen a mesma forma para os dous xéneros: feliz, capaz etc.
Os substantivos rematados en -axe, -ción/-cción/-sión/-zón/ 
-ión, -ez/-eza, -idade/-edade, -ura/-dura/-tura e -uxe son 
femininos: a viaxe, a doazón, a pureza, a facilidade,  
a brancura, a lanuxe..., pero o paxe, o traxe e o garaxe.
Polo xeral, fórmase o feminino dos substantivos e adxectivos 
cambiando o -o final por -a ou engadíndolles -a ás terminacións 
-r, -ín, -z (só para os substantivos) e vogal tónica: alto-alta, 
pintor-pintora, bailarín-bailarina, rapaz-rapaza, nu-núa etc.
Os substantivos e adxectivos rematados en -án forman o 
feminino en -á (irmán/irmá, cidadán/cidadá);  ou en -ana 
(folgazán/folgazana, papán/papana etc.). Os rematados 
en -és, fano en -esa: fregués/freguesa, vigués/viguesa; 
agás cortés, que é invariable.   
Dos substantivos rematados en -ón, algúns fan o feminino en 
-oa, pero tamén poden presentar outras formas: león/leoa, 
ladrón/ladroa/ladra etc.; e algúns substantivos e adxectivos 
fano en -ona: chorón/chorona, pasmón/pasmona etc. 
Os adxectivos xentilicios rematados en vogal tónica presen-
tan a mesma forma para o masculino e o feminino:  
o/a marroquí, somalí, israelí, hindú etc. 
Hai palabras que presentan formas de feminino moi peculia-
res: heroe/heroína, tsar/tsarina, sacerdote/sacerdotisa, 
profeta/profetisa, poeta/poetisa, xudeu/xudía, rei/raíña, 
galo/galiña, príncipe/princesa, abade/abadesa, barón/
baronesa, actor/actriz, emperador/emperatriz...

Coordinar oracións
Dúas ou máis oracións independentes poden unirse por 
medio de conxuncións coordinantes, formando un único 
enunciado. 
  Cheguei do traballo e preparei a cea para todos.

   (= Cheguei do traballo. Preparei a cea para todos.)
  Vivimos na costa, pero non imos moito á praia.  
(= Vivimos na costa. Non imos moito á praia.)

As oracións coordinadas poden ser dos seguintes tipos:

Copulativas (e, e mais, nin): empréganse para sumar ou 
engadir segmentos de información.
 Ana brincaba no parque e María xogaba ao balón.
 Limpou a casa, fixo a compra e mais preparou a comida. 
 Non comeu nin bebeu nada. 

adversativas (pero, mais, porén): introducen unha idea 
que contrasta con outra anterior, restrinxindo ou negando o 
seu significado.
 Celso cáeme ben, pero non o vou invitar á miña festa.
 Traballa moito, mais nunca ten un peso.
 Estudou Maxisterio, porén nunca o exerceu.

disxuntivas (ou): expresan opcións entre as que se marca 
unha alternativa. 
 Imos ao cine ou vemos un filme na casa?  

distributivas (ora... ora, ben... ben): expoñen accións 
alternativas, pero que non se exclúen.
 Ora fala ben das amigas, ora non as quere ver. 

explicativas (é dicir, ou sexa, isto é): explican ou aclaran 
o significado da primeira proposición.
 Din que é un forasteiro, ou sexa, que non é de aquí.









unidade 3
Busque  
e compare
nesta unidade imos deseñar e presentar unha campaña publicitaria. 
Para iso, imos aprender:

 a recomendar e aconsellar  a dar instrucións  a describir unha escena en 
pasado e en presente  a forma e algúns usos do imperativo  o emprego dos 
pronomes reflexivos  a colocación dos pronomes reflexivos, de CD e de CI  

 os numerais ordinais
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unidade 3

vinte e nove

Pronomes reflexivos
Empregamos os pronomes reflexivos me, te, se, nos, vos, 
se para indicar que a acción recae sobre o mesmo suxeito 
que a practicou.

	 	Ana cortouse cun coitelo. 
	 	Erguémonos moi cedo todos os días. 

A posición do pronome
Con infinitivos e con verbos conxugados, incluíndo o 
imperativo afirmativo, os pronomes reflexivos, os de CD e os 
de CI sitúanse despois do verbo e unidos a el.

	 	Hoxe erguéronse máis tarde.
	 	Déixao sobre a mesa da cociña, por favor. 
	 	Gustoulles moito o noso regalo. 

Non obstante, o pronome colócase antes do verbo e separado 
del despois de palabras que marcan subordinación (que, 
se...); dalgúns adverbios (non, nunca, xamais, talvez, 
seica, sempre, xa, só, aquí...); de indefinidos como algo, 
alguén, ninguén, nada, calquera...; e de interrogativos e 
exclamativos (que, canto, cando, como, por que...).
 
	 	Fixen a compra cos cartos que me deixaches.
	 	Non te preocupes. O traballo xa o remato eu. 
	 	Seica foi á festa, pero ninguén a viu.
	 	Cando nos invitas á túa casa nova?

Nas construcións con preposicións e nalgunhas perífrases 
verbais a posición do pronome é variable. 

	 	Isto é para lle regalar a Lucía.
				Isto é para regalarlle a Lucía.
	 	Estábase duchando./Estaba duchándose. 
	 	Tesme que axudar./Tes que me axudar./Tes que axudarme.

Describir unha escena
Cando describimos unha escena ou unha secuencia que 
recordamos (dun filme, dun anuncio...), podemos empregar 
o copretérito ou o presente.  

No anuncio, unha muller saía da ducha e dicía... 
Na imaxe víase un can que estaba só e...

No anuncio óese unha voz, pero non se ve a ninguén. 
A mensaxe di algo contra as drogas.

Numerais ordinais

1.º/1.ª    primeiro/primeira 
2.º/2.ª    segundo/segunda 
3.º/3.ª    terceiro/terceira 
4.º/4.ª    cuarto/cuarta
5.º/5.ª    quinto/quinta
6.º/6.ª    sexto/sexta
7.º/7.ª    sétimo/sétima
8.º/8.ª    oitavo/oitava

9.º/9.ª    noveno/novena
10.º/10.ª décimo/décima 
11.º/11.ª undécimo/undécima
             décimo primeiro/-a
12.º/12.ª  duodécimo/ duodécima
                décimo segundo/-a
13.º/13.ª décimo terceiro/-a
20.ª/20.ª  vixésimo/vixésima

Imperativo
O imperativo en galego ten catro formas: ti e vós, vostede 
e vostedes.

iMPeRaTiVO aFiRMaTiVO

(ti)
(vós)
(vostede)
(vostedes)

pensar
pensa
pensade
pense
pensen

comer
come
comede
coma
coman

partir
parte
partide
parta
partan

As formas para ti e vós obtéñense eliminando o -s final da 
forma correspondente en presente de indicativo.

pensas = pensa        pensades = pensade          

Algúns verbos irregulares non seguen esta regra para ti. 

dicir = di    durmir* = durme   facer = fai   ir = vai  poñer/pór = pon
ter = ten    ser** = sé           servir* = sirve         vir = ven

* E todos os verbos que se conxugan coma estes verbos.
** A forma para vós do verbo ser tamén é irregular: sede.

As formas para vostede e vostedes obtéñense cambiando 
a vogal temática do verbo correspondente.

pensar = pense/pensen   comer = coma/coman   partir = parta/partan

iMPeRaTiVO neGaTiVO 
As formas do imperativo negativo obtéñense cambiando a 
vogal temática do verbo correspondente: verbos rematados 
en -ar = e; verbos rematados en -er/-ir = a. 

(ti)
(vós)
(vostede)
(vostedes)

pensar
non penses
non pensedes
non pense
non pensen

comer
non comas
non comades
non coma
non coman

partir
non partas
non partades
non parta
non partan

Non obstante, algúns verbos non seguen esta norma:

ir: non vaias, non vaiades, non vaia, non vaian
Ser: non sexas, non sexades, non sexa, non sexan
estar: non esteas, non esteades, non estea, non estean
Facer: non fagas, non fagades, non faga, non fagan
Poñer/pór: non poñas, non poñades, non poña, non poñan
Saír: non saias, non saiades, non saia, non saian
Vir: non veñas, non veñades, non veña, non veñan

Algúns usos do imperativo
Recomendar e aconsellar

	non deixe este produto ao alcance dos nenos.  
	 	Lea as instrucións antes de poñer o forno en marcha. 
	 	Fai algo diferente esta fin de semana.
	 	desconecta un pouco. 

dar instrucións 

	 	Primeiro, enche unha taza de auga. 
	 	Lave esta peza a menos de 30º.
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unidade 3

7. UNHA PAUSA PARA 
A PUBLICIDADE
A. Aquí tes a transcrición incompleta dalgúns anuncios 
de radio. Que cres que anuncia cada un? Coméntao co 
teu compañeiro. Logo, en parellas, decidide e escribide 
un final para cada anuncio.

trinta e unha

CD  
16-19

B. Agora escoita a versión completa dos 
anuncios. Coincide cos que fixestes?

8. UNHA CAMPAÑA
A. Recordas algunha campaña de publicidade impresio-
nante ou divertida? Coméntao cos teus compañeiros.

  Pois eu recordo unha campaña dun supermercado galego 
que era moi graciosa porque falaba dos tópicos dos 
galegos e das frases feitas que empregamos. Nel, a xente 
sentíase moi identificada con eles porque eran cousas 
que todos facemos ou fixemos algunha vez, e ao final do 
anuncio, dicía “vivamos como galegos”.

B. Como é para ti a campaña publicitaria ideal? Pensa 
nas características que ten que ter.

										Un	bo	slogan																																								
										Unha	música	apegadiza																										
										Un	texto	impresionante																										
										Unha	boa	foto																																							
										Unha	boa	historia																																		
										Unha	persoa	famosa																																			
										Outras:	...........................................   

C. Imos ser publicistas. En parellas, decidide cal destes 
produtos ides anunciar. Imaxinade primeiro as palabras 
ou valores que ides asociar ao produto e a que público 
queredes dirixilo.

➤ Un coche para xente nova. Pequeno e barato.
➤ Un perfume de muller. Moi exclusivo.
➤ Un perfume de home. Moi  elegante.
➤ Unha liña de maquillaxe masculina.
➤ Unhas pastillas para os gases intestinais.
➤ Unha revista do corazón.
➤ Unhas vitaminas.
➤ Un curso de galego.
➤ Unha compañía de voos económicos.
➤ Un produto típico de Galicia.
➤ ...

  Para anunciar un coche para xente nova temos que usar 
palabras como liberdade, diferente, económico…

D. Agora ides  preparar a campaña (para prensa, tele-
visión ou radio). Tendes que decidir os seguintes puntos 
e, finalmente, gravalo, escenificalo ou deseñalo.

    
 ✪  Nome do produto  ✪   Slogan  

✪   Actores ou actrices  ✪  Escenario           
 ✪  Personaxes  ✪  Texto  ✪  Música

1. “O primeiro que notas é que os ollos se che abren, a boca 
ábreseche e non podes moverte. Intentas pensar noutra 

cousa, mirar cara a outro lado, pero non podes. Queres dicir 
algo e non podes”.

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

2. ”Cansado do ruído, do tráfico e da contaminación? Está 
cheo das multitudes e aglomeracións? Odia a falta de 

espazo? Busca tranquilidade?”

..............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

3. “Vas á clase para principiantes porque alí es o mellor? 
Usas zapatos sen amallós para non ter que atalos? 

Prefires coller dous autobuses que camiñar 10 minutos?”

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

4. “En Suíza a todo o mundo lle gusta o chocolate e esquiar. 
A que esperas para descubrilo?”

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................





unidade 4
Mañá
nesta unidade imos imaxinar como seremos dentro duns anos. 
Para iso, imos aprender:

 a falar de accións e situacións futuras  a expresar condicións: se + 
presente/futuro de indicativo  marcadores temporais de futuro  recursos 
para formular hipóteses: seguramente/probablemente/posiblemente/
seguro que/supoño que + futuro  os determinantes  as formas e algúns 
usos do futuro de indicativo  as regras básicas de acentuación
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unidade 4

trinta e sete

Non sei se poderei... 
Seguramente terei que 
quedar no despacho 

todo o día.
Queres vir comigo 
a unha exposición 

mañá?

Recursos para formular hipóteses
sobre o futuro
  Seguramente chegarán sobre as dez da noite.
  Probablemente volverán moi cansos despois da excursión.
  O noso partido posiblemente gañará as eleccións.
  Seguro que nos veremos pronto. 
  Supoño que iremos de vacacións a Exipto.

Expresar unha condición

Se + PReSenTe/FuTuRO

  Se estudas todos os días, aprobarás o exame.

Regras básicas de acentuación
De acordo coa posición da sílaba tónica, as palabras que 
teñen máis dunha sílaba clasifícanse en agudas, graves e 
esdrúxulas e a súa acentuación faise da seguinte forma:

–  agudas: son as palabras nas que a sílaba tónica é a 
última. Levan acento gráfico cando rematan en vogal e 
nas consoantes -n e -s: mañá, paté, refén, francés, 
composteláns...

–  Graves: son palabras nas que a sílaba tónica é a 
penúltima. Só levan acento cando rematan en consoante 
distinta de -n e de -s ou en grupo consonántico distinto de 
-ns: difícil, álbum, carácter, tórax... 

–  esdrúxulas: son palabras nas que a sílaba tónica é a 
antepenúltima. Sempre levan acento: médico, bágoa, 
cónxuxe, ávido, sílaba...

–  Os monosílabos non se acentúan, agás nos casos do 
acento diacrítico ou diferencial: da, das (contracción 
preposición + artigo)/dá, dás (formas do presente 
indicativo do verbo dar); pe (nome da letra)/pé (parte do 
corpo); e (conxunción)/é (verbo) etc. 

Futuro de indicativo
O futuro de indicativo fórmase engadíndolle ao infinitivo as 
seguintes terminacións.

(eu)
(ti)
(el/ela/vostede)
(nós)
(vós)
(eles/elas/vostedes)

falar 
falarei
falarás
falará
falaremos
falaredes
falarán

comer 
comerei
comerás
comerá
comeremos
comeredes
comerán

partir
partirei
partirás
partirá
partiremos
partiredes
partirán

No caso dos verbos irregulares, engádense as terminacións 
á raíz irregular de cada verbo. 

dicir
direi
dirás
dirá
diremos
diredes
dirán

facer
farei
farás
fará
faremos
faredes
farán

Empregamos este tempo verbal cando queremos facer 
predicións sobre o futuro. 

  Mañá subirán as temperaturas.

Tamén podemos referirnos ao futuro usando o presente 
de indicativo. Facémolo, por exemplo, cando presentamos 
firmemente o resultado dunha decisión. 

  Non te preocupes. Mañá dígollo.

Asemade, podemos falar do futuro mediante a perífrase ir 
+ infinitivo, normalmente para falar de decisións, de plans 
ou de accións futuras moi vinculadas co momento no que 
falamos. 

  Que ides facer esta fin de semana?
  Seguramente imos ir á praia. 

Marcadores temporais para falar 
do futuro

mañá
pasadomañá
a próxima semana
o (próximo) sábado/mes/ano...
este xoves/ano/mes/século...
esta mañá/tarde/noite/semana...
dentro de dous anos/uns anos/meses/días...
o luns/mes/ano... que vén

  Tiven moito traballo esta semana e estou derreada. Creo 
que o sábado non sairei. 





unidade 4

9. O FUTURO DE EVA
CD 21

A. Eva foi ver unha adiviña para saber como 
será o seu futuro. Escoita a conversa e marca 

cales das seguintes cousas predí a adiviña.

  Vivirá nun país estranxeiro
  Será moi rica
  Será famosa
  Volverá á universidade dentro duns 
anos

  Terá dous fillos
  Será feliz na súa vellez
  Coñecerá unha persoa que a quererá 
moito

  Vivirá no campo

trinta e nove

B. Agora imos imaxinar como seremos dentro de 25 
anos. Escribe como cres que vai ser a túa vida, tendo  
en en conta os aspectos que aparecen a continuación.

Familia
Traballo

Aspecto físico
Situación económica
Lugar de residencia
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unidade 5
Iso non se fai
nesta unidade imos establecer as normas da nosa clase.
Para iso, imos aprender:

 a expresar prohibición  a expresar obrigatoriedade  a expresar 
impersonalidade  a falar de hábitos: é normal/habitual/raro + infinitivo; 
adoitar + infinitivo  algúns cuantificadores: todo o mundo/a maioría 
(de...)/moitos/algúns...
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comprender

corenta e dúas

1. ALDEA OU CIDADE?
A. Cres que son moi diferentes os hábitos e os costumes 
da xente que vive na aldea dos da que vive na cidade? 
Onde cres que viven as persoas que realizan as seguin-
tes afirmacións, no mundo rural ou no urbano? 

B. E ti, tes hábitos semellantes a estes? Cres que se  
diferencia moito a vida das persoas que viven na aldea 
da dos que viven na cidade. Discutídeo en parellas.

C. Se non es galego, que diferenzas existen no teu lugar 
de orixe entre o mundo rural e o urbano? Coméntao cos 
teus compañeiros.

  No meu país, as persoas que viven na cidade...

Uso o coche para me desprazar porque, aínda que 
agora temos de todo cerca, hai algúns servizos 

que só os temos no próximo concello. E para se 
mover e ter autonomía, necesítase un automóbil.

Os veciños coñézoos de toda a vida, son a 
madriña da nena dos da casa do lado e, como 

as eiras se comunican, pasamos moito tempo 
xuntos e compartimos moitas cousas.

Ás veces é un pouco canso porque 
participas en todo: na comisión de 

festas, no equipo de fútbol, na coral... 
Pero, ao final, a vida comunitaria é 
moi divertida e interesante, xa que te 
sentes integrado na sociedade na que 
vives e todos fan parte de todo. Poucos 
quedan á marxe.

Non teño por costume almorzar na casa, 
sempre quedo nunha das cafetarías da 

rúa con dous compañeiros de traballo que 
viven preto e, así, botamos uns risos antes de 
ir traballar para chegar con máis enerxía.

O día do patrón todos espertamos coa banda de 
música, algúns aínda hai pouco que se deitaron. 

Logo a maioría imos á misa, tomamos o vermú e 
facemos un xantar grande na casa. Ese día cómese 
tarde. E á noite, por suposto, non faltamos á verbena.

Poucas veces saco o coche porque non gaño 
tempo con tanto atasco. Chego máis rápido a 

pé, pero o malo son os días de chuvia, porque o 
transporte público tampouco é moi fiable. 

Xúntome todos os venres cunhas persoas 
que integramos unha asociación de depor-

tes ao aire libre. Poucos deixan de acudir á reu-
nión semanal. É interesante porque se convive 
con persoas diferentes ás de toda a semana, os 
día de ocio estase preto da natureza, cámbianse 
os temas de conversa. É todo aire fresco.

Nas festas locais adoitamos ir aos concertos 
que organiza o concello, a miúdo veñen 

grupos ou cantantes recoñecidos mundialmente. 
Case todos collemos as vacacións nesas datas para 
pasalo ben sen problemas.
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unidade 5

corenta e cinco

Expresar a prohibición
En carteis ou en textos escritos empréganse, xeralmente, as 
seguintes construcións.

Prohibido + infinitivo
(está/n) prohibido/a/os/as + substantivo/infinitivo
Prohíbese/prohíbense + substantivo/infinitivo
non se permite/n + substantivo/infinitivo
non está/n permitido/a/os/as + substantivo/infinitivo
non se admite/n + substantivo

Na lingua oral, tamén adoitamos empregar as seguintes 
construcións para expresar prohibición. 
       
está prohibido
non se permite 
non está permitido  + infinitivo
non se pode 
non deixan 

 Neste restaurante está prohibido cantar.
 Non se permite facer fotos durante a actuación.
 Non está permitido usar o teléfono móbil na clase.
 Neste edificio non se pode entrar sen identificación.
 No meu cole non deixan levar gorra. 

Expresar obrigatoriedade 

É obrigatorio + infinitivo
É/son obrigatorio/a/os/as + substantivo

 No meu traballo é obrigatorio usar luvas.
 É obrigatoria a aceptación das condicións.

Falar de hábitos

(non) é normal/habitual/frecuente/raro + infinitivo

 En Galicia é normal deitarse despois da media noite.
  No meu país non é moi habitual tomar café despois das 
comidas.

   (= No meu país é pouco habitual tomar café despois das 
comidas.)

Para falar de hábitos empregamos tamén adoitar + 
infinitivo.

 adoitar
(eu) adoito
(ti) adoitas
(el/ela/vostede) adoita + infinitivo
(nós) adoitamos
(vós) adoitades
(eles/elas/vostedes) adoitan

 En Galicia a xente adoita deitarse tarde.

Para opinar, valorar ou aconsellar, podemos empregar esta 
estrutura.

É bo/malo/aconsellable/interesante/doado + infinitivo

 No meu país é aconsellable deixar propina.

Cuantificadores

Todo o mundo                               algún/s/algunha/nhas (+ subst.)
(Case) todo/a/os/as (+ subst.)     Pouco/a/os/as (+ subst.)
a maioría (de + subst.)               (Case) ninguén
Moito/a/os/as (+ subst.)              ningún/unha (+ subst.)
a metade (de + subst.)

 Na miña clase todo o mundo estuda moito.
 Todas as empresas pechan os domingos.
 En Galicia a maioría da xente vive nas cidades.
 Moitos mozos galegos viven cos seus pais. 
 A metade dos alumnos deste grupo son estranxeiros.
 Algunhas tendas pechan ás 10 h.
 Pouca xente pasa o Nadal fóra da casa.
 Na miña casa, case ninguén se deita antes das 11 h. 
 Ningún traballador recibiu a paga extraordinaria no verán.

Expresar impersonalidade
Existen varios recursos para non especificar quen realiza 
unha acción. 
– verbo en 3.ª persoa + se 

  En Galicia cómese moi tarde.
  Nesta empresa faise o pagamento a fin de mes.

Cando o verbo é reflexivo, non se pode empregar a estrutura 
anterior. Nestes casos, aparece un suxeito colectivo ou difuso.

 No meu país a xente déitase moi cedo. 

– verbo en terceira persoa do plural

  Antes non nos deixaban atuar os profesores no colexio.

– verbo en 2.ª persoa do singular (sobre todo na lingua oral)

Aquí, se sacas boas notas, gañas unha bolsa para o curso seguinte.









unidade 6
Mensaxes
nesta unidade imos transmitir mensaxes e desenvolver estratexias de 
comunicación.
Para iso, imos aprender:

 a desenvolvernos por teléfono  a tomar e a deixar recados por teléfono 
 a transmitir mensaxes: díxome que.../preguntoume se...  algunhas 

estratexias de comunicación  verbos que resumen a intención dunha 
mensaxe (preguntar, recomendar etc)  a voz pasiva
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3. FOI INVENTADO POR...
A. As frases de abaixo falan de distintos medios empre-
gados nos procesos de comunicación entre as persoas 
hoxe en día. Estás de acordo co que din? Coméntao co 
teu compañeiro.

	 1.		O	teléfono		foi inventado	en	1876	e	hoxe	en	día	é consi-
derado	o	medio	máis	seguro	e	eficaz	de	comunicación.

	 2.		As	cartas	convencionais	son	cada	vez	máis	suplantadas	
polas	mensaxes	electrónicas.			

	 3.		O	correo	electrónico	foi desenvolvido para	facilitar	o	envío	
e	o	recibimento	de	todo	tipo	de	documentos	dixitais.	

	 4.		Internet	foi conectada	por	primeira	vez	en	1969.	Na	actua-
lidade	é	moi	utilizada	como	fonte	de	información.	

	 5.		Os	ordenadores	son empregados	como	un	dos	materiais	
docentes	máis	importantes	en	todas	as	áreas	da	educación.

B. As formas verbais en grosa están na voz pasiva. Ob-
sérvaas e completa un cadro coma este no teu caderno. 

Suxeito Participio
   o correo electrónico        desenvolvido

C. Agora, en parellas, facedes frases parecidas coas se-
guintes palabras.  

sms      máquina de escribir     
libro electrónico telegrama

  Eu creo que a máquina de escribir tamén foi suplantada 
polo ordenador.

4. COMO DIS?
CD 
28-36

A. Vas escoitar unhas conversas. Que cres que 
ocorre en cada unha delas? Completa o cadro.

Non sabe como dicir algo Non entendeu ben ou non está 
seguro de que o entendeu

1
2

3  

4

5

6

7

8

9

B. E ti, que fas ou como reaccionas cando non sabes 
como se di unha palabra que necesitas en galego?

5. RECADOS
A. Afonso contoulle estas cousas a un amigo. Podes rela-
cionalas co texto orixinal?  

1.  Esta mañá vin a Helena e preguntoume se vou á 
festa de Luísa.

2.  Luísa envioume unha mensaxe electrónica para 
invitarme á súa festa de aniversario.

3.  Chamoume Sofía. Quería saber o que vou levar á 
festa de Luísa.

4.  Hoxe atopeime con Pedro e díxome que non vai 
á festa de Luísa porque pasa a fin de semana en 
Ourense con Mari.

5.  Sabes que me contou Pilar? Que Mari e Pedro 
casan en Ourense e que por iso non van á festa. 

a Ola Afonso:
Só catro liñas para dicirche que o sábado é o meu 
aniversario e fago unha festa na casa. Espérote a 
partir das 10, vale? Non faltes.
Bicos.

B  Ola Afonso, que tal? 
 Ola, que sorpresa! Como che vai?
 Moi ben... oíches, vas á festa de Luísa?
 Ah, si! É verdade. Cando é? O sábado, non?
 Si, o sábado pola noite. 

C  Afonso!
 Home, que tal?
 Ben, e ti?
 Ben, ben. Por certo, vas á festa de Luísa?
  Non, non podo. Paso a fin de semana en Ourense 
con Mari.

d   A que non sabes as últimas noticias? Mari e Pedro 
casan... en Ourense! Por iso non van á festa.
 Non me digas!

e  Diga?
 Está Afonso?
 Si, son eu.
 Ola, son Sofía. 
 Ola, Sofía! Que tal?
  Pois moi ben. Oíches, ti que vas levar á festa de 
Luísa?

  Non sei, supoño que unha torta de queixo ou algo 
así.

B. Agora imaxina que Afonso che fixo estas preguntas. 
Como llo contas a outra persoa?

• Apetéceche ir á festa?
• Quen  vai ir á festa?
• Onde é a festa?

• Como vas ir á festa?
• Xavi vai ir á festa?
• Que levas á festa?

explorar e reflectir



53

unidade 6

cincuenta e tres

Ao teléfono
ReSPOndeR

		diga?/dígame?
		Si?
		Madeiras San Miguel, bo día.

PReGunTaR POR aLGuÉn

		Ola, está Xosé?
		Si, son eu./Non, non está.

		Ola, quería falar con César.

		Ola, bo día. Podo falar con Cándida Sabarís?
		Síntoo, pero xa marchou. 
		a que hora a podo encontrar?
		Creo que hoxe xa non vai volver. 

		Bo día. Podería poñerme co señor Fidalgo? 
		Un momento, por favor.

		a señora García/Maura García, por favor?
		Síntoo, pero equivócase.
		Non é o 981 673 894?
		Non, síntoo.
		Desculpe. 

idenTiFiCaR a PeRSOa Que CHaMa

		de parte de quen, por favor? 
		de Pedro.

PaSaR unHa CHaMada

		Un momento, agora o poño/paso con el/ela.
		Un momento, agora se pon.

COLLeR unHa MenSaXe

			Quere/s deixar algunha mensaxe/algún recado? 
		Si, dígalle/dille que chamou Xavier.

Transmitir mensaxes doutros
unHa inFORMaCiÓn

díxome que...
Contoume que...
Comentoume que...

	Xoán díxome que non pode ir á festa. 

unHa PReGunTa

Preguntoume se...
Preguntoume que/onde/por que/como/cando/canto...

	Es galego?
	Preguntoume se son galego. 
	Cando marchades de vacacións?
	Preguntoume cando marchamos de vacacións.

unHa inTenCiÓn
Para transmitir unha mensaxe, tamén podemos empregar 
verbos que resumen a intención do falante. 

dar as grazas (a alguén por algo)
despedirse (de alguén)
felicitar (a alguén por algo)
invitar (a alguén a algo)
pedir (algo a alguén)
preguntar (por alguén)

propoñer (algo a alguén)
protestar (por algo)
recomendar (algo a alguén)
recordar (algo a alguén)
suxerir (algo a alguén)
saudar (a alguén)

	Xulio chamou para invitar a Ricardo a cear. 
	Chamou Vicente para despedirse do teu irmán.
	Pasou o teu pai e preguntoume por ti. 

Estratexias de comunicación
CandO nOn enTendeMOS aLGO

Pode/s repetirmo, por favor?
Como dis?
non entendo o que queres dicir.
Perdoe/a, pero non o/te entendín ben.
entón, quere/s dicir que...
Que significa...?

CandO nOn SaBeMOS COMO diCiR aLGO

É algo/unha cousa/un obxecto... que serve para/que se parece 
a/que se pode encontrar en...
É como... pero máis/menos...
É o contrario de...
Como se di?

CandO nOn SaBeMOS Se nOS enTendeROn 

non sei se me explico.
Sabe/s o que quero dicir?

A voz pasiva
A voz pasiva fórmase coas formas do verbo ser (no tempo 
verbal que necesitamos) e o participio do verbo de cuxa 
acción queremos falar. O participio concorda en xénero e 
número co suxeito. 

ser    + participio

		Esta ponte foi construída na época dos romanos.
	Os resultados serán divulgados na páxina web da empresa.  

Cando mencionamos a persoa que realiza a acción verbal, 
denominada axente, introducímola coa preposición por. 
	Esta canción foi composta por unha afamada poetisa. 

Empregamos a voz pasiva:
–  cando nos interesa poñer en evidencia o suxeito pasivo ou 

a propia acción verbal. 
		Este documento foi asinado por todos os presentes. 

–  cando non se coñece, non se quere ou non interesa 
expresar o axente da acción verbal.

		A nova escola será inaugurada antes da fin deste curso.  
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6. QUE ESCRIBIMOS?
A. Vas escribir un texto. Primeiro pensa nun número do 
1 ao 5 e, despois, noutro do 6 ao 10. Xa tes o motivo da 
túa mensaxe e o seu destinatario. Agora elixe a canle 
máis adecuada e escríbeo.

MOTIVO DESTINATARIO CANLE

1. Queres enviar unha felicitación 6. A un/unha bo/a amigo/a Unha carta

2.  Queres dicir que chamou súa nai 7. Ao director da empresa Unha mensaxe de móbil

3.  Queres comunicar que vas casar 
este ano

8. A un familiar Unha tarxeta

4.  Estás estudando nun país 
estranxeiro e queres enviar un 
saúdo

9. A alguén que vive contigo Unha nota

5. Queres pedir traballo 10.  A un/unha amigo/a que vive 
moi lonxe

Unha mensaxe electrónica

   
B. Intercambia o teu texto co dun compañeiro. 
Explícalle que tipo de texto é, quen é o seu destinatario e 
cal é a súa finalidade. Despois de lelo, tendes que tentar 
melloralo entre os dous. Fixádevos  na corrección léxica 
e gramatical, na estrutura e en se é adecuado.

7. OLA, SON HELENA
CD 
37-39

Hoxe Helena falou por teléfono con tres perso-
as. Escoita as conversas e completa os cadros.

Con quen fala Para que chama Helena Que lle di a outra persoa

1. Emilia Para felicitala polo seu 
aniversario

Dálle as grazas por chamar e 
convídaa a …

2.

3.

  Paréceme que  “prezado señor” non é moi adecuado aquí, 
non?

  Ti cres? Eu non estou segura.







unidade 7
Vai e dille...
nesta unidade imos contar chistes e escribir a sinopse dun filme.
Para iso, imos aprender:

 a relatar en presente  a resumir un argumento  a contar 
chistes  algúns conectores para relatar  a forma e os usos dos 
pronomes de complemento directo e indirecto
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3. A LENDA
A. Este é o resumo dunha antiga lenda lucense. Leo e fí-
xate no que vai en grosa. Son os pronomes complemen-
to directo (CD). Deseguida, escribe no cadro de abaixo a 
que se refiren en cada caso.

PRONOMES CD

unha cousa, persoa 
ou animal

(masculina singular)
o

transportalo

......................

unha cousa, persoa 
ou animal

(feminina singular)
a

lévaa

.......................

unha frase ou unha
parte do discurso

o
consegue facelo

.......................

unha cousa, persoa ou animal
(masculina plural)

os
interrompelos

............................

unha cousa, persoa ou animal
(feminina plural)

as
non as necesita

.................................

B. Observa agora as formas subliñadas no texto. Son os 
pronomes complemento indirecto (CI). A que fan referen-
cia en cada caso? Escríbeo. 

PRONOMES CI

unha cousa, persoa ou animal
(singular)

lle
córtalle unha das patas 

dianteiras
ao animal 

unha cousa, persoa ou animal
(plural)
lles

cóntanlles a nova

......................................

4. UN CHISTE
A. Le este chiste relacionado cun estereotipo. Enténde-
lo? Faiche graza? Cres que os estereotipos se axustan á 
realidade? Coméntao co resto da clase. 

A
ras, un cabaleiro moi mozo, encontra un día a Aldara, unha 
belísima doncela que vive nun castelo con seu irmán Egas e 
seu pai Froiaz. Cando se ven, namóranse inmediatamente e 
deciden casar. Cóntanlles a nova aos seus pais, que comezan 

cos preparativos para o casamento. 
Non obstante, moi pronto teñen que interrompelos porque un serán se 

bota en falta a Aldara no castelo. Pai, irmán, criados e escudeiros, e tamén 
o seu namorado acompañado das súas xentes, buscan a rapaza por montes e 
fragas, por pallozas e rueiros. Despois de moitos días de infrutuosa procura, 
imaxinan que xa está morta por algún xabaril, algún oso, ou mesmo devorada 
polos lobos e dan por definitiva a súa perda. 

Moito tempo despois, cando Egas vai de caza unha mañá, ve unha fermosa 
cerva branca. Pensa usar todas as frechas que ten para rematar o animal, 
pero non as necesita porque arma o seu arco e dun disparo único e certeiro 
consegue facelo. Como non é posible transportalo ata o castelo porque pesa 
moito, córtalle unha das patas dianteiras e lévaa como un trofeo pola súa 
fazaña. Busca o seu pai, pero cando lla vai mostrar, ambos ven arrepiados 
como, no canto da pata, o que Egas saca da bolsa é unha man fina, branca e 
suave: unha man de doncela fidalga. E nun dos dedos daquela man reloce un 
precioso anel de ouro cunha pedra rubia. Pai e fillo lembran que aquel é o anel 
de Aldara.

Con ánimo dorido, corren monte arriba cara ao lugar onde xace a cerva 
morta. Alí atopan, tendido no chan, o cadáver da rapaza manco dunha man. É 
a bela e triste lenda de Aldara, a moza encantada por un mouro, que só despois 
de morrer consegue recuperar o seu corpo de doncela.

C. Lembra que os pronomes CD e os CI contraen cando 
aparecen xuntos. A forma lla, por exemplo, é a contrac-
ción de lle + a. Búscaa no texto e di a que ou a quen se 
refire cada un dos pronomes. 

D. Fíxate no tempo verbal que se emprega no texto para 
resumir a lenda. É o mesmo que se utiliza na maioría 
dos resumos de filmes, programas e series da páxina 
anterior. É así tamén noutra(s) lingua(s) que coñeces?

B. Fíxate agora nas palabras que están noutra cor. Son co-
nectores e serven para enlazar ideas, acontecementos etc. 
Poderías colocar os conectores adecuados nestas frases?

	 1.	...................... hoxe teño unha cita co médico, non po-

derei ir á clase. 

 2. Cheguei do traballo e puxen a tele. ......................	veu 

Alba e saímos tomar unha copa.  

 3. Tentei falar co director moitas veces e non puiden, pero 

hoxe ...................... conseguín reunirme con el. 

 4. Atopei a Merche o outro día, ...................... volvía da 

xuntanza de veciños. 

 5. Pois cóntoche o que me pasou onte. ...................... fun  

á casa de Ana e...

Resulta que 
participan nun 
concurso de tiro con 
arco un inglés, un 
suízo e un galego. 
Comeza o inglés e 
pon unha persoa 
cunha mazá na 
cabeza a 20 metros. 
Nisto, tira a frecha 
e dálle á mazá. Ante 

os aplausos dos asistentes, di todo orgulloso: “I am Robin 
Hood”. Cando lle toca ao suízo, este pon a persoa coa mazá 
a 30 metros. Tamén dá na diana e, coa loanza da multitude, 
afirma todo seguro: “I am Guillermo Tell”. Por fin é a quenda 
do galego. Como quere facelo aínda máis difícil, pon a persoa 
coa mazá a 40 metros. Dispara a frecha e, se a persoa non 
se agocha, dálle na cabeza. Asombrado ante os murmurios do 
público, só consegue dicir: “I am sorry”. 
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Pronomes de complemento directo 
e de complemento indirecto
Cando un elemento xa se mencionou ou está claro polo 
contexto, para non repetilo usamos os pronomes de obxecto 
directo e de obxecto indirecto. 

COMPLeMenTO diReCTO (Cd)
O complemento ou obxecto directo é a persoa, cousa ou animal 
que recibe de maneira directa a acción expresada polo verbo. 

   Aínda non lin o novo libro de Manuel Rivas
  Non o lin, pero din que está moi ben. 
   Hoxe Rosa contoume uns chistes moi bos.
  Si, sempre os conta cando está contenta. 
  Laura? Vina onte, pero estaba apurada e apenas falamos.
   E estas revistas? 
  Déixaas no salón, por favor.

Cando van despois do verbo, os pronomes de obxecto 
directo (o/a/os/as) poden presentarse noutras formas, 
dependendo da terminación do verbo que os precede. 
–  Se o verbo remata en -r ou -s, estas grafías desaparecen e 

os pronomes adquiren as formas lo(s)/la(s):
	  O abrigo é precioso. Vou mercalo agora mesmo.
–  Se o verbo remata en ditongo, adquiren as formas no(s)/na(s):
	  Non perdín as lentes. Deixeinas na mesiña do salón.

O pronome de CD o tamén pode substituír toda unha frase, 
unha parte do discurso ou o atributo de verbos como ser, 
estar ou parecer.
   Tocoume a lotería, pero ninguén o sabe. 
   Sonia agora é moi simpática, pero antes non o era. 

COMPLeMenTO indiReCTO (Ci)
O obxecto indirecto é a persoa, cousa ou animal destinataria 
final da acción do verbo. 

   Ana sabe que estás aquí?
  Non, aínda non lle dixen nada. 

   Fun á casa de meus pais e leveilles un regalo. 

En galego case sempre empregamos os pronomes de CI 
incluso antes de mencionar o elemento ao que se refiren. 

   Que lle mercaches a Paula polo seu aniversario?

Cando os pronomes de complemento indirecto lle e lles 
aparecen xunto aos de CD (o/a/os/as), contraen. 

 Ci Cd COnTRaCCiÓnS 

lle o
a
os
as

llo, lla, llos, llas

lles llelo, llela, llelos, llelas

   Contácheslle o chiste a Xoana? 
  Si, conteillo esta mañá.  
   Xa lles dixeches aos nenos que marchamos mañá? 
  Aínda non. Podes dicírllelo ti?

Falar de xéneros
un FiLMe  

     de amor/de aventura/de ciencia ficción
     de debuxos animados/de acción/de terror
un filme/unha película do oeste
     policial/histórico

un musical/un documental/un drama/un thriller
unha curta/unha comedia 

unHa OBRa de TeaTRO

un musical/un drama       unha comedia/unha traxedia

unHa nOVeLa 

unha novela  de amor/de aventuras/de ciencia ficción/ 
de misterio/de terror

un conto/un relato curto

un PROGRaMa de TeLeViSiÓn

un programa
  de actualidade/de entrevistas/de humor/de deportes

    musical/infantil

un concurso/un magazine/un documental/un informativo... 
un filme/unha serie/unha retransmisión deportiva...
debuxos animados

Relatar en presente
Cando resumimos obras de ficción, contamos chistes ou relatamos 
anécdotas, podemos empregar o presente de indicativo.

   É unha película boísima. Trata da historia dunha rapaza moi 
tímida que traballa nun café e que un día coñece un...

   están tres formigas debaixo dun carballo e nisto cae un coco... 
   Sabes que me pasou onte? Pois nada, saio da clase e atopo... 

Conectores
Podemos utilizar diferentes tipos de conectores para 
organizar un relato. 

– para introducir unha nova información ou comezar o relato.

resulta que

– para darlle secuencia á acción. 

nisto/logo/de pronto/de súpeto/entón
finalmente/por fin/ao final

 A rapaza está nunha tenda e entón entran uns atracadores. 
Nisto pasa por alí un coche de policía e…

– para introducir unha referencia temporal.

cando

 Cando cheguei á casa, atopei todo revolto.

– para explicar as causas dos acontecementos.

como          porque    









unidade 8
Basta xa!
nesta unidade imos redactar un manifesto a favor da igualdade entre 
mulleres e homes.
Para iso, imos aprender:

 a expresar desexos, reclamacións e necesidades  a valorar situacións e 
feitos: paréceme moi ben/mal... que + presente de subxuntivo  querer/
pedir/esixir/necesitar + infinitivo, querer/pedir/esixir/necesitar que 
+ presente de  subxuntivo, que + presente de subxuntivo  a propoñer 
solucións: deberían/deberíase/habería que  cando + subxuntivo 

 o presente de subxuntivo  o pospretérito
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2. MANIFESTACIÓNS
CD 
41-43

A. Hoxe nunha cidade galega hai tres mani-
festacións. Un reporteiro foi falar cos manifes-

tantes para saber cales son as súas reclamacións. Que 
piden en cada unha delas? Escoita e márcao.

1    Queren que baixen os prezos das 
vivendas.

   Queren ocupar as casas que están 
baleiras.

2    Piden que o Goberno legalice os 
inmigrantes sen papeis.

   Cren que o Goberno debería 
buscarlles traballo e vivenda aos 
inmigrantes.

3    Esíxenlle ao Goberno que free o 
despoboamento do rural.

   Queren que estimulen o aumento da 
produción dos labregos.

C. Cal é o tema ou os temas que máis lles preocupan a 
estas persoas?

Sabela Gómez Silva 
34 anos. Peiteadora
“Eu non sei como consegue vivir unha familia cos salarios que 
temos e o cara que está a vida. Na miña casa somos tres: o  meu 
home, o meu fillo e mais eu. Traballamos os dous pero, aínda así, ás 
veces case non chegamos á fin de mes. Logo din que a xente non 
quere ter fillos. Pois a min paréceme normal: está todo carísimo.”

Asunción Bravo Carballeira 
66 anos. Pensionista
“Eu vivo nun barrio e cada vez dáme máis medo saír á rúa. Dende 
a miña casa, a miúdo vexo xente que se xunta para traficar e 
consumir droga. Ás veces aparece a policía, pero case nunca pasa 
nada. Moitos comercios e algunhas persoas xa se mudaron para 
outra zona. O outro día, a unha veciña quitáronlle o moedeiro no 
mercado. Non hai dereito! Isto antes non pasaba.”

D. E a ti, que problema che preocupa máis? Coméntao 
cos teus compañeiros.

  Para min o problema máis grave que hai é...

B. Paréceche xusto o que piden? Coméntao cos teus 
compañeiros?

  Eu creo que hai que estimular a actividade produtiva do 
rural, que é unha fonte de riqueza.

  Pois a min non me parece moi realista porque...

C. Tres expertos deron a súa opinión sobre un dos 
temas da actividade A. Sobre cal? Con que afirmación 
estás máis de acordo?

  1.  É un problema cada vez máis grave e 
unicamente se solucionará cando o Goberno 
peche as fronteiras.

  2.  Este problema só se resolverá cando os países 
desenvolvidos axuden realmente os máis pobres.

  3.  Hai que permitir a entrada de estranxeiros no 
país, pero só cando existan garantías de que van 
ter traballo. 

  �� min paréceme que a primeira proposta non é unha boa�� min paréceme que a primeira proposta non é unha boa 
solución, pero...
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Presente de subxuntivo
VeRBOS ReGuLaReS

(eu)
(ti)
(el/ela/vostede)
(nós)
(vós)
(eles/elas/vostedes)

estudar
estude
estudes
estude
estudemos
estudedes
estuden

comer
coma
comas
coma
comamos
comades
coman

escribir
escriba
escribas
escriba
escribamos
escribades
escriban

aLGÚnS VeRBOS iRReGuLaReS

(eu)
(ti)
(el/ela/vostede)
(nós)
(vós)
(eles/elas/vostedes)

dar
dea
deas
dea
deamos
deades
dean

ir
vaia
vaias
vaia
vaiamos
vaiades
vaian

estar
estea
esteas
estea
esteamos
esteades
estean

(eu)
(ti)
(el/ela/vostede)
(nós)
(vós)
(eles/elas/vostedes)

haber
haxa
haxas
haxa
haxamos
haxades
haxan

poder
poida
poidas
poida
poidamos
poidades
poidan

saber
saiba
saibas
saiba
saibamos
saibades
saiban

A maioría dos verbos que presentan unha irregularidade na 
primeira persoa do presente de indicativo teñen esa mesma 
irregularidade en todas as persoas do presente de subxuntivo.

facer – faga
pór – poña
dicir – diga

saír – saia
ter – teña
oír – oia

ver – vexa
vir – veña
ter – teña 

Expresar desexos e reclamacións
Querer/pedir/esixir... + infinitivo

  Traballamos as mesmas horas. Queremos ter o mesmo salario!  
                      (MESMO SUXEITO)

Querer/pedir/esixir... que + presente de subxuntivo

  esiximos que o presidente nos reciba!
        (SUXEITOS DISTINTOS)

Que + presente de subxuntivo

  Que se acaben as guerras!

Expresar necesidade
necesitar + infinitivo     

  Non máis despedimentos! necesitamos traballar para vivir!

necesitar que + presente de subxuntivo

  necesitamos que se instalen novas industrias na zona.

Valorar situacións e feitos

É
Paréceme

(i)lóxico
(in)xusto
incrible
normal
importante
unha vergoña
unha tolería
...

que + presente de subxuntivo
infinitivo

está
Paréceme 

(moi)  ben/mal
que + presente de subxuntivo
infinitivo

  É unha vergoña que haxa fame no mundo. 
  Si, paréceme incrible que non se solucione ese problema.
  Non me parece lóxico ter que pagar por todo.

Cando + subxuntivo
Para introducir unha información referida ao futuro, podemos 
empregar cando + presente de subxuntivo. 

  As enerxías alternativas desenvolveranse cando se acaben as 
reservas de petróleo. 

Pospretérito
VeRBOS ReGuLaReS

(eu)
(ti)
(el/ela/vostede)
(nós)
(vós)
(eles/elas/vostedes)

estudar
estudaría
estudarías
estudaría
estudariamos
estudariades
estudarían

comer
comería
comerías
comería
comeriamos
comeriades
comerían

escribir
escribiría
escribirías
escribiría
escribiriamos
escribiriades
escribirían

VeRBOS iRReGuLaReS

(eu)
(ti)
(el/ela/vostede)
(nós)
(vós)
(eles/elas/vostedes)

dicir
diría
dirías
diría
diriamos
diriades
dirían

facer
faría
farías
faría
fariamos
fariades
farían

 

Propoñer solucións e reivindicar
Para propoñer solucións e reivindicar podemos empregar o 
pospretérito do verbo deber + infinitivo. 

 O Goberno debería baixar os impostos. 
 Deberiamos ter leis para evitar estes delitos. 
 Deberíase modificar a nova lei.  
 Deberíanse prohibir as corridas de touros.

Tamén podemos empregar o pospretérito de haber + que + 
infinitivo.

 Habería que prohibir as corridas de touros. 
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8. CARTA AO
DIRECTOR
A. A redacción dun xornal local galego recibiu 
esta mensaxe electrónica. Lea. Cres que Car-
los Paradela ten razón? Como cres que debe-
ría actuar o concello?

  Eu creo que o concello debería…

B. En grupos de tres, decidide que problemas 
credes que ten a cidade/vila na que estades. 
Que solucións propoñedes? Explicádellelo aos 
vosos compañeiros.

  Pensamos que un dos maiores problemas 
da cidade é a contaminación. Cremos que 
habería que promover o transporte público. 
��demais, o concello debería crear…

9. HOMES E MULLERES
A. Dividide a clase en dous grupos. Cada grupo ten que 
reflexionar sobre se hai igualdade entre homes e mu-
lleres nos diferentes ámbitos da sociedade. Escribide 
algúns exemplos.

NO TRABALLO

NA POLÍTICA

NA SEGURIDADE

NA CASA

OUTROS:

B. Poñédevos de acordo e decidide cales son as catro 
principais inxustizas. Despois escribídeo.

  �� nós parécenos in�usto que…�� nós parécenos in�usto que…

C. Imaxinemos que hoxe é o Día Internacional da Mu-
ller e que vós pertencedes a un colectivo para a igual-
dade. Escribide o voso manifesto e preparade unha 
pancarta.

  O noso manifesto consta de catro puntos. En primeiro 
lugar, pensamos que no traballo e�iste unha gran 
diferenza de salarios e responsabilidades entre homes e 
mulleres. Por iso, queremos que se cambien algunhas 
leis. O Goberno debería…

D. Agora, lédelles o manifesto aos vosos compañeiros.  

Vivo no centro histórico, ao lado da Catedral, xusto 
nunha das rúas máis emblemáticas da cidade. Como 
seguramente saben, nesta zona hai un gran número de 
bares e pubs. Teño a mala sorte de vivir nun primeiro piso 
e levo varios anos durmindo mal por culpa do ruído.
Os veciños témonos queixado repetidas veces ao Concello, 
pero ata o momento non se tomaron medidas para 
solucionar este problema. Os bares continúan abertos 
todos os días  ata as 4 da madrugada e, despois, cando 
pechan, a troula continúa na rúa.
É que ninguén vai facer nada ao respecto? Teremos que ir 
vivir a outro sitio para poder durmir?
Carlos Paradela

non podo durmir!





unidade 9
O turista
accidental
nesta unidade imos contar anécdotas reais ou inventadas.
Para iso, imos aprender:

 recursos para contar anécdotas  recursos para mostrar interese ao 
escoitar un relato  a falar de causas e de consecuencias: como, porque, 
así que...  o antepretérito  a combinar os tempos de pasado nun relato 
(pretérito/copretérito/antepretérito)
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3. EQUIPAXE EXTRAVIADA
CD 44

A. Vas escoitar unhas amigas que comentan 
unha anécdota. Marca que frase a resume. 

  Nunha viaxe a Xapón perdéronse as súas maletas e 
nunca as recuperou.
  Nunha viaxe a Xapón perdéronse as súas maletas 
e durante uns días tivo que poñer a roupa das súas 
amigas.

B. Aquí tes  a transcrición da conversa, onde aparecen 
destacados en laranxa os distintos recursos que utiliza 
unha das interlocutoras para mostrar interese no que es
coita. Relaciona cada un destes recursos coa explicación 
máis axeitada da esquerda.  

4. ANTES OU DESPOIS
A. Le as seguintes preguntas. Logo, observa os pares de 
frases e marca a opción correcta en cada caso. 

SI NON

1. Viron a Marcos?

A. Cando chegou Marcos, fomos ao 
cinema.

B. Cando chegou Marcos, foramos ao 
cinema. 

2. Viaxaron xuntos?

A. Cando nos coñecemos, fixemos 
moitas viaxes.

B. Fixeramos moitas viaxes cando nos 
coñecemos.

3. Andrés e Inés casaron en España?

A. Cando Andrés volveu a España, 
casou con Inés.

B. Cando Andrés volveu a España, 
casara con Inés. 

Fai 
preguntas 

e pide máis 
información.

  A min, unha vez perdéronme as maletas nunha 
viaxe.
  Ai, si? Que rabia, non?
  Pois si... Era unha viaxe de fin de curso, da 
universidade. Decidiramos ir a Xapón e ben, 
cando chegamos, todo o mundo recolleu as súas 
maletas e eu, pois, esperando, esperando e nada. 
  Vaia leria! 
  E dicía: “Non sei, agora sairán.” Pero non. Fun 
preguntar e resulta que as maletas foran noutro 
avión... a Cuba!
  A Cuba?
  Si, si.
  E que fixeches? 
  Ben, pois... A verdade é que non podía facer nada, 
de xeito que ao final fun ao hotel cos demais e a 
esperar. Tardaron tres días en devolvermas.
  Tres días? Que me dis! 
  E claro, eu tiña toda a roupa nas maletas. Así que 
os primeiros días tiven que pedirlles cousas ás 
miñas amigas: camisetas, traxes de baño, roupa 
interior... de todo, sabes?
  Xa, claro. Iso ou andar espida.
  Menos mal que ao final chegou a maleta porque, 
filliña, como ningunha das miñas amigas ten o 
meu talle...
  Pois menos mal, porque ías todo o día disfrazada, 
non?

Reacciona 
expresando 

sentimentos: 
sorpresa, 
alegría...

Repite 
palabras 
da outra 
persoa.

Dá  a razón 
ou mostra 

acordo.

Remata 
as frases 
da outra 
persoa. 

C. Volve ler a anécdota e fíxate agora nos recursos sub
liñados. Serven para organizar o relato. Clasifícaos na 
columna correspondente. 

Comezar Rematar Manter a atención ou a 
quenda de palabra

Falar de causas 
e consecuencias

D. Coñeces outras expresións para reaccionar, conectar, 
comezar, rematar e manter a atención? Entre todos, po
dedes facer unha listaxe no encerado. 

B. Fíxate nos dous tempos verbais que están en grosa 
nas frases anteriores. Entendes cando empregamos un 
ou outro? Agora, le estas frases e marca cal dos dous 
tempos é máis adecuado en cada caso.

	 1.		Ao	principio	non		o	recoñecín	porque	non	o	vin/vira	dende	
a	escola.	

	 2.		Cando	saímos	do	teatro,	fomos/foramos	cear.	

C. Fíxate de novo nas frases anteriores. Cando nun rela
to queremos marcar que unha acción é anterior a outras 
que xa mencionamos, empregamos o antepretérito. Sa
bes como se forma este tempo? Completa o cadro.

(eu)

(ti)

(el/ela/vostede)

(nós)

(vós)

(eles/elas/vostedes)

........................

viras

........................

........................

virades

........................

fora

........................

........................

........................

........................

foran
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Narrar acontecementos pasados

anTePReTÉRiTO
Empregamos o antepretérito para indicar que unha acción 
pasada é anterior a outra xa mencionada. 

VERBOS REGULARES

(eu)
(ti)
(el/ela/vostede)
(nós)
(vós)
(eles/elas/vostedes)

estudar
estudara
estudaras
estudara
estudaras
estudaramos
estudaran

comer
comera
comeras
comera
comeramos
comerades
comeran

escribir
escribira
escribiras
escribira
escribiramos
escribirades
escribiran

VERBOS IRREGULARES

estar
estivera
estiveras
estivera
estiveramos
estiverades
estiveran

pór/poñer
puxera
puxeras
puxera
puxeramos
puxerades
puxeran

ir/ser
fora
foras
fora
foramos
forades
foran

ter
tivera
tiveras
tivera
tiveramos
tiverades
tiveran

facer
fixera
fixeras
fixera
fixeramos
fixerades
fixeran

             23.30 h
Cando chegamos ao hotel, non puidemos cear porque xa 
pecharan a cociña.
  23.00 h

PReTÉRiTO 
Empregámolo para relatar 
accións pasadas.

COPReTÉRiTO
Nun relato, emprégase para 
falar das circunstancias que 
rodean a acción, presentándoas 
como feitos non rematados.
Observa que, nun relato, o 
copretérito non é independente. 
A narración avanza pola 
secuencia de accións referidas 
en pretérito. O copretérito 
engade información sobre as 
circunstancias. 

Referencias e relación temporais
no pasado

aquel día/mes/ano
aquela semana/mañá/tarde/noite
ao día/mes/ano seguinte
Á semana/mañá/tarde/noite seguinte
O día/mes/ano anterior
a mañá/tarde/noite/semana anterior

		Aquel día estivemos estudando ata tarde porque ao día 
seguinte tiñamos un exame moi importante.

Recursos para contar anécdotas
Cando contamos unha anécdota, utilizamos numerosos 
recursos. Quen a conta intenta captar e manter a atención 
do seu interlocutor. Este adoita cooperar dando mostras de 
atención e de interese. 

COMeZaR unHa anÉCdOTa
Para comezar a narrar a historia, podemos empregar resulta 
que.

		Resulta que un día estabamos en Lugo e queriamos saír...

Para situar unha anécdota no tempo, empregamos: 

un día/Onte...      unha vez/noite...
Hai uns meses/anos...  O outro día/a outra tarde...

		Unha vez quedei dúas horas pechada nun lavabo. 

ReMaTaR unHa anÉCdOTa
Para rematar unha anécdota, presentando o resultado do 
relatado anteriormente, adoitamos empregar recursos como:

		ao final fomos en tren porque non quedaban prazas no avión. 
		Total, que marcharon todos e tiven que pagar eu a conta.

MOSTRaR inTeReSe aO eSCOiTaR unHa anÉCdOTa
Adoitamos reaccionar facendo preguntas, pedindo detalles.

e que fixeches? e logo? Que pasou? e como terminou logo?

Dando a razón ou mostrando acordo.

Claro.      normal.      Lóxico.      Xa.

Ou con expresións de sorpresa, alegría...

ah, si?
non!
Menos mal!
non me digas!
Que rabia/horror/leria/pena/ben/mal/estraño! (non?)
Que mala/boa sorte! (non?)

Tamén podemos mostrar interese mediante o riso, repetindo 
as palabras do noso interlocutor ou acabando as súas frases 
(normalmente con outra entoación).

Falar de causas e consecuencias
Para presentar a causa, usamos como e porque.

		Como non tiña cartos, quedamos na casa.
		Quedamos na casa porque non tiñamos cartos.

Para presentar as consecuencias, empregamos así que ou 
de xeito que. 

		Estabamos esgotados, así que decidimos non saír.
		Non reservei con tempo, de xeito que quedei sen praza. 

Fomos ao aeroporto en autobús.

Chegamos moi tarde.

Perdemos o avión.

O
aeroporto 

estaba moi 
cheo.

Había
overbooking.

Había 
moito tráfico.
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10. ESCULTURAS 
QUE VIAXAN 
A. Paco Leiro é un dos artistas plásticos máis univer
sais, con esculturas en distintas cidades do mundo. 
Queres coñecer máis sobre a súa vida e obra? Le o 
seguinte texto.

B. Coñeces algunha escultura semellante 
ás de Leiro? Que cres que tentan expresar 
as obras das imaxes? Coméntao co teu 
compañeiro.

Paco Leiro naceu en Cambados en 1957 e é un 
dos artistas plásticos galegos con máis reper
cusión internacional. Aínda que reside en Nova 
York, nunca deixou de reflectir nas súas obras a 
pegada galega, tanto polo manexo de materiais 
propios, como a madeira, o ferro ou granito do 
país, como pola súa temática: mestura do máis 
vangardista das correntes contemporáneas 
coas tradicións autóctonas. 

O oficio nunca lle foi estraño ao escultor do Sal
nés, xa que procede dunha familia de artesáns. 
Precisamente na súa terra natal, en Cambados, 
expuxo en 1975 por primeira vez e nos anos 80 
colaborou co proxecto Atlántica, onde se reno
vou a plástica galega.

En 1976, presentou os seus traballos na sala 
Toisón de Madrid, cidade onde pronto se come
zaron a valorar as súas esculturas e pinturas, 
de xeito que dende 1986 segue a ser un habi
tual das mostras de ARCO na cidade.

Así foi que a importante Galería Malbourogugh 
en Nova York o fichou en 1990 e, desta maneira 
converteuse, dada a súa xuventude, nun caso 
singular no mundo da arte contemporánea.

Actualmente combina a exposición en ga
lerías e museos con esculturas situadas 
en lugares públicos de cidades como Biar
ritz, Santander, Santiago de Compostela, 
Ferrol ou Vigo. Entre elas, destaca a da 
Illa das Esculturas, na foz do río Lérez, O 
Astronouta de Valdemoro (Madrid) e O Se-
reo en Vigo.

En 2008 chegoulle tamén o recoñecemen
to institucional galego e gañou o Premio 
Nacional da Cultura Galega na modalidade 
das Artes Visuais.



unidade 10
Todos 
somos poetas
nesta unidade imos escribir unha poesía.
Para iso, imos aprender:

 algúns xéneros literarios  a expresar finalidade  a modificar e restrinxir 
os substantivos  algúns adverbios e expresións adverbiais  as oracións 
finais  as oracións adxectivas
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3. ESCRIBO PARA...
A. Que che suxiren os seguintes versos do poeta ourensán 
Baldo Ramos? Coméntao cos teus compañeiros.

Escribo para non darlles a razón ós que me ignoran. 
Escribo para non sentir que estou acompañado. 
Escribo para andar os pasos 
dos que me leron nos seus versos.
Escribo para renunciar a vivir 
como os que viven sen renunciar 
ó que non pretenden. 
Escribo para non ter desculpa no xuízo final 
se é que hai un final e nos enxuízan daquela. 
Escribo para lembrarme  
dos que xa non poden lembrarse de nós 
porque alguén lles impide 
atopar palabras coas que calar para sempre. 
Escribo para atopar esas palabras que nos alivien. 
Escribo, en fin, para entenderme 
cos que están lonxe de nós 
coma deles mesmos.

  Pois a min, suxírenme algo de nostalxia ou melancolía...

B. As oracións que van en itálico en cada verso expre-
san finalidade. Obsérvaas ben. Que teñen en común? 
Discúteo co teu compañeiro e logo aclarádeo co voso 
profesor.

C. E ti, fas algunha destas actividades? Emprega para e 
fala da súa finalidade. 

Estudar idiomas        Viaxar         Pintar 
 Facer deporte        Compoñer versos/cancións

    Cantar        Ler        Danzar

  Pois eu estudo inglés para facer un posgrao en Nova York.
  E eu compoño versos para... 

4. CELSO EMILIO FERREIRO
A. Le esta biografía de Celso Emilio Ferreiro. Cres que tivo 
unha vida interesante? Que lugares consideras que foron 
máis importantes na súa vida? Coméntao cun compañeiro.

5. AS NOVELAS QUE
PUBLICA ESTA EDITORIAL...
A. Observa as oracións que van en grosa. Que teñen en 
común? Coméntao cos teus compañeiros.  

Este rapaz, que acaba de chegar do estranxeiro, gañou 
o concurso de poesías.
As novelas que publica esta editorial son as máis vendidas.
O escritor cuxa obra foi premiada deu clases no meu instituto.
A poesía, que é un xénero minoritario, é a base de 
moitas cancións.
O lugar onde se celebra o festival de teatro está en obras.   

Celso Emilio Ferreiro Míguez nace en 
Celanova (Ourense), en 1912. Estuda nun colexio escolapio, 
onde pronto recibe unha boa formación cultural. 

En 1934, participa na constitución da Federación de 
Mocidades Galeguistas e dirixe a revista Guieiro, en 
Ourense. En 1936 é mobilizado na Guerra Civil e queda 
detido varios días no mosteiro de Celanova. Despois 
do conflito, estuda Maxisterio e Dereito na Universidade de Santiago 
de Compostela, pero non remata a segunda carreira. En 1935, publica 
Cartafol de poesías, o seu primeiro libro. En 1948, funda en Pontevedra a 
colección Benito Soto e en 1936 establécese en Vigo como procurador. Alí 
colabora en varios xornais e revistas e publica, en 1954, O soño sulagado. 
Asemade, dirixe a colección de poesías “Salnés”, na que, en 1962, edita 
Longa noite de pedra, a obra que o converte na máxima figura da poesía 
civil en Galicia e marca un fito na historia da literatura galega. Talvez por 
ser a que mellor reflicte a reivindicación social da época.  

En 1966 emigra a Caracas, onde organiza as actividades culturais da 
Hermandade Gallega e tamén publica, entre outros, Viaxe ao país dos 
ananos (1968) e Cantigas de escarnio e maldicir (1968).  

En 1973, regresa a España e instálase en Madrid, onde se dedica 
exclusivamente á actividade literaria e xornalística. Así, cumpre un 
importante papel na divulgación e no fomento da lingua e da cultura 
galega. Desta época datan Cimiterio privado (1973) e Onde o mundo se 
chama Celanova (1975). Morre en Vigo, en 1979, cando xa é considerado 
un auténtico mito vivo para as novas xeracións. En 1989 dedícanlle o Día 
das Letras Galegas.  

B. Fíxate nos adverbios e locucións adverbiais que apa-
recen en grosa na biografía. Con que tipo de información 
das que se listan abaixo cres que están relacionadas en 
cada caso? Discúteo co teu compañeiro. 
 
modo	 tempo	 lugar		 dúbida						
negación	 afirmación	 intensidade

B. Agora, empregando as partículas das parénteses, 
presenta a información de cada par de frases nun único 
enunciado, como no exemplo. Logo, compara o teu 
enunciado co do teu compañeiro. Fixéstelo parecido?

Estes gastos leváronas á ruína. Estes gastos eran 
innecesarios. (que)

Estes gastos, que eran innecesarios, leváronas á ruína.

	 1.	Esta	señora	non	me	cae	nada	ben.	Vin	esta	señora	no	café	
onte.		(a cal)

	 2.	Os	microautos	son	cómodos	de	conducir.	A	venda	dos	mi-
croautos	incrementouse.	(cuxa)



85

unidade 10

oitenta e cinco

Oracións adxectivas ou de relativo
Empregamos as oracións adxectivas para restrinxir, completar 
ou modificar o sentido dun substantivo. Funcionan como 
adxectivos e permítennos ligar unha oración ao substantivo 
ao que se refiren (antecedente), para evitar a súa repetición.
 
          Oración 1                            Oración 2
A festa durou toda a noite. A festa reuniu moita xente. 
                          Oración de relativo
A festa, que reuniu moita xente, durou toda a noite. 

Xeralmente, as oracións adxectivas introdúcense por 
pronomes ou adverbios relativos, polo que tamén se 
denominan oracións de relativo. 
 
que: As persoas que saben idiomas poden solicitar este posto.
quen: O director, quen asinou o documento, deixa a empresa.
cuxo: A obra, cuxo autor é anónimo, estreouse no Gran Teatro.
cal/cales: O artigo, o cal aínda non lin, foi moi criticado. 
onde: A zona onde viven ten uns xardíns preciosos.

Segundo a relación que establece co antecedente, as 
oracións adxectivas poden ser especificativas ou explicativas.

Son especificativas cando permiten distinguir un ou varios 
elementos dentro dun conxunto.

Os nenos que levan disfrace participan no festival de Entroido. 
(= os outros nenos non participan, só estes)

Son explicativas as oracións adxectivas que só engaden 
unha información sobre o antecedente, pero non son 
necesarias para distinguilo. Van entre comas na escrita e 
márcanse na fala por unha pausa. 

	Ana, que chegou onte de Chile, pensa marchar outra vez 
pronto. 

  Quen emprégase con referente humano e singular, só en 
oracións explicativas.

	O técnico do equipo, quen asumiu toda a culpa, dimitiu onte. 

Cal/cales emprégase sempre co artigo determinado. 

	O templo, o cal estivo pechado por obras de mellora, volve 
abrir de novo as súas portas ao público. 
	A escritora, a cal recibiu varios premios, vai publicar outro 

libro.
	 Os pasaxeiros, os cales xa se atopan a salvo, pasaron 

momentos de angustia tras o accidente.
	As fábricas da zona, as cales lle dan traballo a moita xente, 

tiveron grandes perdas nos últimos meses.

Cuxo indica posesión e concorda en xénero e número co 
substantivo que acompaña, non co seu antecedente. 

 cuxo emprego
 cuxa familia 
O home

  cuxos fillos 
 cuxas obras 

Adverbios e locucións adverbiais
Os adverbios son palabras invariables que expresan diferentes 
matices capaces de complementar ou modificar o sentido 
dun verbo, dun adxectivo, doutro adverbio ou mesmo dun 
enunciado completo. 
		Chamáronme onte para un novo traballo. 
		Era moi falador, pero traballaba pouco.
		Francamente, decepcionounos moito a túa actitude. 

A información circunstancial que adoitan achegar os adverbios 
pode ser dos seguintes tipos: 

Tempo: onte, antonte, hoxe, mañá, cedo, tarde, logo, 
despois, agora, antes, nunca, xamais, asemade etc.
Lugar: aquí, alí, alá, acolá, dentro, fóra, preto, lonxe, diante, 
detrás, alén etc.
Modo: así, ben, mal, gratis, amodo, adrede, paseniño, 
devagar, felizmente etc. 
dúbida: talvez, quizais, seica, disque etc.
negación: non, nin, sequera, tampouco etc.  
afirmación: si, certo, certamente, abofé, tamén etc. 
Cantidade ou intensidade: case, máis, menos, tan, 
dabondo, moito, moi, bastante etc.

As locucións adverbiais son combinacións fixas de dúas 
ou máis palabras que funcionan do mesmo xeito ca os 
adverbios: a cada canto, a miúdo, ao carón, aos poucos, 
ás agachadas, ás presas, así mesmo, de certo, de 
momento, de repente, se callar etc.

		Mercáronlle o agasallo ás agachadas. 
		Se callar perderon o avión e xa non chegan hoxe. 

  Coa colocación do sufixo -mente ao final dalgúns 
adxectivos femininos ou neutros pódese formar unha 
ampla serie de adverbios de modo: soa/soamente; 
rápida/rapidamente; difícil/dificilmente etc. 
	Respondeu correctamente todas as preguntas.

Expresar finalidade
Para explicar a finalidade dunha acción, empregamos as 
oracións finais, que xeralmente se introducen con para (que). 
	Saín para mercar o que me pediches. 
	Abre as ventás para que entre un pouco de aire. 

Ademais de para (que), as oracións finais tamén se poden 
introducir por outros nexos como a que, a fin de (que), co 
propósito de (que), co obxecto de (que), con tal de (que).
•	Fago calquera cousa con tal de que veñas. 
•	Só veu a fin de falar contigo. 

inFiniTiVO/SuBXunTiVO
Cando a oración principal e a final teñen o mesmo suxeito, o 
verbo da final vai en infinitivo. Cando os suxeitos son distintos, 
o verbo da final vai en subxuntivo e o nexo é para que.
	Vou chamar a Pedro para explicarllo todo. 

    (eu)                              (eu)

	Vou chamar a Pedro para que mo explique todo. 
     (eu)                                     (Pedro)
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7. RIMA
A. Aquí tes un poema de Modesto Fraga, unha das voces 
da poesía galega actual. Fíxate na rima que ten cada un 
dos versos e trata de facer un esquema segundo o mo-
delo dos catro primeiros versos. 

Aquel verán dixeches que me amabas.        A 
Non era amor, mais ti falabas delo. B 
Falábasme do amor do noso selo B 
e que era a min soamente a quen buscabas.     A

Aquel verán dixeches que me amabas. …. 
Que ansiabas de entre o amor o máis sinxelo: …. 
percorrer cos teus beizos o meu pelo …. 
e tocarme coma só ti me tocabas. ….

B. En parellas, seriades quen de completar o poema con 
dúas estrofas máis? Tentádeo seguindo este esquema.

Aquel verán dixeches que  .........................................  

 ................................................................................... , 

 ....................................................................................

Aquel verán dixeches que  .........................................  

 ................................................................................... , 

 ....................................................................................

C. Comprobade agora a vosa versión coa de Modesto 
Fraga. Cal vos gusta máis?

… Aquel verán dixeches que me amabas. 
Que non tiveras antes quen te amara, 
nin quen te amara tanto ti tiveras.
Aquel verán dixeches que me amabas. 
Dixeches que deixándome perderas 
o día en que pra sempre te marchabas.
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6. PALABRAS
A. As palabras poden ter connotacións moi subxectivas. 
Escribe unha palabra en galego que che pareza…

BONITA 

FEA 

TRISTE 

ALEGRE 

SERIA 

ESTRAÑA 

ELEGANTE 

ROMÁNTICA 
 

B.Compara a túa listaxe coa do teu compañeiro. Coinci-
dides nalgunha palabra?

  Ruliña paréceme unha palabra moi romántica
  Pois a min paréceme… 
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5. a. Completa coas perífrases adecuadas: acabar de/ 
comezar a+ infinitivo, levar/seguir+ xerundio.

  Regina Felix: a turista accidental.

	 	Cheguei	 a	Galicia	no	1999.	Vin	 só	pasar	

unha	 vacacións	 e	 ..............................	 (vi-

vir)	aquí	case	11	anos.	En	Galicia	Regina	

traballou	 como	 profesora	 de	 portugués,	

bolseira	de	investigación	e	de	redactora	nunha	editorial.	O	

seu	galego	é	moi	bo,	aínda	que	afirma	que	foi	pouco	tem-

po	 a	 clases	 de	 galego,	 aprendeu	 de	 maneira	 autodidacta,	

.............................	 (estudar)	 pola	 súa	 conta	 e	 lendo	 moito.	

Ten	moitos	amigos	galegos	e	unha	vida	montada	aquí.	En	

outubro	 ................................	 (traballar)	nun	novo	proxecto	

editorial	 e	 ................................	 (pensar)	 en	 preparar	 unhas	

oposicións.	Ademais	................................	(coñecer)	un	mozo	

que	lle	gusta	moito.

B. Escribe un texto similar ao anterior con información 
sobre ti.

6. a. Encaixa na columna máis axeitada as palabras en 
plural que aparecen nas actividades 4 e 5 da unidade.

Engádeselles 
-s

Elimínaselles o -l 
e engádeselles 
-is

Engádeselles 
-es

Non se 
modifican

B. Fai agora o plural das seguintes palabras.

xabón .................................. fácil .....................................

xel ........................................ adeus ..................................

pastel .................................. verán ...................................

lapis..................................... cadril ...................................

robot .................................... ollomol ................................

xoves ................................... elevador ..............................

Unidade 2
Momentos especiais
1. Como eran estas persoas ou cousas?

O	meu	primeiro	mestre/a	miña	primeira	mestra?

A miña primeira mestra chamábase dona Clotilde, era moi
.............................................................................................................

agarimosa, sempre levaba os labios pintados de vermello e….............................................................................................................

Un	xoguete	que	tiña	de	pequeno/a

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Un	amigo	ou	amiga	da	infancia

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Unha	peza	de	vestir	que	me	gustaba	moito

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Un	amor	na	escola

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Un	adulto	polo	que	sentía	admiración

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Un	lugar	de	vacacións	que	me	gustaba

.............................................................................................................

.............................................................................................................

2. O seguinte texto é o principio dun relato de misterio. 
Temos os feitos (por iso os verbos están en pretérito), 
pero agora tes que pensar frases en copretérito para des-
cribir as circunstancias que se indican. Despois escribe o 
texto completo e continúa a historia.

Aquel día, Arturo saíu da casa ás 6.00 h da 
mañá. Pasou ao lado do quiosco de prensa e 
foi cara á estación do tren. Comprou un billete, 
sentou nun banco e esperou a chegada do 
tren. Ás 6.14 h chegou o tren, subiu, pero non 
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6. Aquí tes os principais acontecementos da historia de 
Cuba e da historia da familia Mourente Penas, coloca os 
verbos no tempo axeitado.

No	1492,	Cristobal	Colón	(descubrir)	................................	a	illa	de	

Cuba.

No	1560,	a	illa	(converter)	...............................	nun	punto	comercial	

estratéxico.

No	1850,	(producir)	................................	enfrontamentos	entre	o	

exército	español	e	independentistas	cubanos.

Manuel	Mourente	(saír)	................................	con	4	anos	xunto	cos	

seus	pais	da	aldea	de	Botos,	Lalín,	con	destino	a	Vigo	para	coller	

un	barco	que	o	(levar)	................................	a	Cuba.

No	1895,	(comezar)	................................	a	guerra	entre	España	e	

Cuba.

Herminia	Pazos,	filla	de	emigrantes	galegos,	(coñecer)	.................

...............	a	Manuel	Mourente	nun	baile	na	Habana.

No	1898,	Estados	Unidos	(entrar)	................................	na	guerra.

Un	ano	antes	da	entrada	de	Estados	Unidos	na	Habana,	Hermi-

nia	e	Manuel	(casar)	................................

No	1899,	Estados	Unidos	(asumir)	................................	o	goberno	

de	Cuba	durante	catro	anos.

No	1899	a	familia	Mourente	Penas	(ter)	................................	un	

membro	máis,	o	último	fillo,	xunto	con	outro	fillos	e	dúas	fillas.

No	1940,	(aprobarse)	...............................	unha	nova	constitución.

No	1952,	Fulgencio	Batista	(dar)	.......................	un	golpe	de	estado.

No	1965,	un	grupo	de	mozos	liderado	por	Fidel	Castro	(internar-

se)	................................	na	Serra	Maestra	e	(formar)	......................

..........	un	núcleo	do	exército	rebelde.

No	1965,	o	menor	dos	netos	Mourente	Penas	súmase	ao	batallón	

de	mozos	que	(internarse)	................................	na	Serra	Maestra.

No	1959,	tras	derrotar	as	forzas	de	Batista,	o	exército	rebelde	

(entrar)	................................	na	Habana.

No	1962,	J.F.	Kennedy	(ordenar)	.......................	o	bloqueo	a	Cuba.

No	1970,	dúas	netas	de	Mourente	Pazos,	xunto	cos	seus	maridos,	

saen	da	illa	rumbo	a	Miami	nun	barco	ilegal.

No	1980,	o	Goberno	cubano	(autorizar)	................................	a	

emigración	cara	a	Estados	Unidos.

O	bisneto	máis	vello	de	Herminia	e	Manuel	(marchar)	...............

.................	para	EEUU	onde	(vivir)	................................	coas	súas	

tías	e	(estudar)	................................	artes.

No	1991,	a	URSS	(pon)	................................	fin	a	súa	alianza	polí-

tica,	militar	e	económica	con	Cuba.

No	2006,	Raúl	Castro,	irmán	do	dirixente	Fidel	Castro,	(poñerse)	

................................	á	fronte	do	Goberno.	

No	2007,	todos	os	membros	da	familia	Mourente	Pazos	(reunirse)	

................................	na	Habana.

7. Ordena os fragmentos deste texto e coloca os conec-
tores que precises.

A. Á saída do parque detívoos a policía porque viu que ían 
nun coche en mal estado.

B. A señora asustouse moito e decidiu subir rapidamente 
a fiestra do coche, pero ao facelo pillou a trompa do 
elefante.

C. Un dos policías foi buscar un deses aparellos para 
facer controis de alcoholemia. 

D. O animal comeuna, pero quería máis e meteu a 
trompa no interior do coche para servirse.

E. O home, que aínda estaba moi nervioso, tomou dúas 
copas de augardente para calmarse e de alí a pouco 
decidiron volver para casa.

F. Unha parella foi pasar a tarde a un parque natural, 
onde os animais están en liberdade e os visitantes 
poden velos dende os seus coches.

G. O home soprou confiado, pero despois da augardente 
deu positivo.

H. Chegaron á zona de elefantes e pararon para 
observalos de cerca. Un dos animais acercouse a eles, 
e a muller, nun acto de agarimo e ignorando o cartel 
que dicía “prohibido darlles de comer aos animais”, 
ofreceulle unha mazá dende o coche.

I. Puxéronlle unha multa e retiráronlle o carné de 
conducir.
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2. Completa a frase coa forma do futuro correspondente 
de cada un dos verbos do cadro.

poder    haber     chegar      aprobar terminar    

deitarse    poñer    ir    falar subir          

	 1.		Calcúlase	que	na	India	.............................	uns	1600	millóns	de	

habitantes	no	ano	2075.

	 2.		Estou	canso	de	traballar	tantas	horas.	Mañá	creo	que	............

.................	co	meu	xefe.

	 3.		Mira	Brais,	só	.............................	o	exame	se	estudas.

	 4.		●	Aínda	non	chegaron?

	 	❍		Non,	acaban	de	chamar.	Estaban	saíndo	da	autoestrada,	

así	que	.............................	enseguida.		

	 5.		●	Xa	sabes	que	vas	facer	estas	vacacións?

					 	❍		Pois	seguramente	.............................	esquiar	a	Suíza.

	 6.		Se	compramos	o	piso	este	ano,	non	.............................	ir	de	

vacacións.

	 7.		Creo	que	Lois	.......................		os	estudos	de	aquí	a	dous	anos.

	 8.		Esta	noite	supoño	que	.............................	cedo.	Estou	morto.

	 9.		O	ano	que	vén	o	concello	.............................		en	marcha	un	

plan	para	solucionar	os	problemas	de	tráfico.

	10.		Moi	probablemente,	as	temperaturas	.............................		en	

todo	o	país	nas	próximas	horas.

3. Responde estas preguntas cunha condición.

	 1.	●	Que	vas	facer	este	verán?

					 	❍		Se……………………………………………………………

………………………………………………………………

	 2.	●		Que	lle	vas	regalar	ao	teu	mellor	amigo	polo	seu	aniversario?

				 	❍		Se……………………………………………………………

………………………………………………………………

	 3.	●	Non	estás	moi	contento	no	teu	traballo,	non?

				 	❍		Non,	non	moito.	Creo	que	se………………………………

………………………………………………………………

	 4.	●	Que	farías	se	non	atopas	traballo?

				 	❍		Se……………………………………………………………

………………………………………………………………

	 5.	●	Que	vas	cear	esta	noite?

				 	❍		Se……………………………………………………………

………………………………………………………………

	 6.	●	Vas	saír	esta	fin	de	semana?

				 	❍		Se……………………………………………………………

………………………………………………………………

4. Como cres que será a túa vida dentro de dous anos? 
Escribe, polo menos, cinco frases. 

1.		...................................	.....................................................................

				........................................................................................................

2.		...................................	.....................................................................

				........................................................................................................

3.		...................................	.....................................................................

				........................................................................................................

4.		...................................	.....................................................................

				........................................................................................................

5.		...................................	.....................................................................

				........................................................................................................

5. Escribe o verbo correspondente a cada substantivo.
              aumentar	 1.		o	aumento:		................................................................................

	 2.		a	predición:.................................................................................

	 3.		a	ameaza:	...................................................................................

	 4.		a	explosión	.................................................................................

	 5.		o	crecemento:	............................................................................

	 6.		a	contaminación:	.......................................................................

	 7.		a	redución:	.................................................................................

	 8.		a	venda:	......................................................................................

	 9.		a	solución	...................................................................................
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	10.		a	produción:	...............................................................................

	11.		o	descubrimento:	.......................................................................

	12.		a	diminución:	.............................................................................

	13.		a	supresión:	................................................................................

	14.		a	eliminación:	.............................................................................

	15.		o	cambio:	...................................................................................

6. Imaxina como será o mundo dentro de 50 anos. Escri-
be frases relacionadas cos seguintes aspectos.

1. A familia: o concepto de parella será moi diferente. A 
sociedade aceptará outras opcións.

2. Os coches:

3. As casas:

4. O transporte:

5. O ocio:

6. O traballo:

7. A moda:

8. A ecoloxía:

9. A educación:

10. A política:

7. Escribe frases sobre o teu futuro completando as fra-
ses. Lembra que podes usar o presente, ir + infinitivo e 
o futuro.

1.	Ao	rematar	este	exercicio	………………………………………

…………………………………………………………………

2.	Dentro	de	tres	horas	……………………………………………

…………………………………………………………………

3.	Pasadomañá	……………………………………………………

…………………………………………………………………

4.	O	sábado	pola	noite	……………………………………………

……………………………………………………………

5.	O	domingo	pola	mañá	…………………………………………

…………………………………………………………………

6.	Ao	rematar	o	curso	……………………………………………

…………………………………………………………………

7.	O	próximo	Nadal	………………………………………………

…………………………………………………………………

8.	Dentro	de	dez	anos	.……………………………………………

…………………………………………………………………

Unidade 5
Iso non se fai
1. Que cousas se poden facer na túa clase de galego? 
Responde as preguntas.

Si nOn

Está prohibido usar o móbil?

Pódese comer?

É obrigatoria a asistencia?

Está permitido quitar os zapatos?

É obrigatorio facer os deberes?

Pódese chegar tarde?

É obrigatorio estar calado?

Está permitido o uso do dicionario?

Pódese falar outra lingua que non sexa 
galego?

2. Escribe unha posible norma para cada un dos seguin-
tes lugares.

              está prohibido tocar as obras de arte.	 1.		Un	museo:		.................................................................................

	 2.		Un	ximnasio:		.............................................................................

	 3.		Un	supermercado:		....................................................................

	 4.		Unha	escola:		..............................................................................
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	 5.		Un	hospital:		...............................................................................

	 6.		Un	teatro:		...................................................................................

	 7.		Unha	piscina:		............................................................................

	 8.		Unha	oficina:		.............................................................................

	 9.		Unha	fábrica:		.............................................................................

	10.		Un	hotel:		....................................................................................

3. Escribe dez normas que ti cres que son importantes 
para construír un mundo mellor.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

4. Pensa en que cousas fai a xente do teu país e escribe 
un pequeno parágrafo sobre cada un dos seis ámbitos 
seguintes. Tenta empregar estes cuantificadores.

 (case) todo o mundo   
moita xente  
a maioría de…   
non moita xente    
pouca xente
(case) ninguén

1. MATRIMONIO

2. RELIXIÓN

3. VACACIÓNS

4. TRABALLO

5. COMIDA

6. OCIO

5. Completa as seguintes frases con información sobre o 
teu país. Podes empregar expresións como é normal, é 
(pouco) habitual, etc.

1.	Cando	é	o	aniversario	dun	amigo,		...........................................

	......................................................................................................... 	

2.	Se	te	invitan	a	unha	festa,			........................................................

	......................................................................................................... 	

3.	Se	casa	un	familiar,		....................................................................

	......................................................................................................... 		

4.	Se	visitas	a	alguén	que	está	nun	hospital,		................................

	......................................................................................................... 		
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6. Describe as seguintes cousas sen mencionar o seu 
nome. Podes falar da súa cor, forma, dicir para que ser-
ven, poñer un exemplo etc.

Móbil:

Armario:

Ordenador:

Nadar:

Falar:

8. Completa agora a información que se pide para cada 
unha das seguintes palabras.

Con que lugar a asocias? De que material está feito? Para que serve?

Calcetín Cun caixón no meu armario De algodón, de la… Para ter os pés quentes

Tesoiras

Desaparafusador

Mangueira

Espello

Lámpada

Semáforo

7. Fai as modificacións necesarias nestes titulares de 
novas e convérteas en pasivas.

1.		Os	meteorólogos	anunciaron	un	temporal	para	esta	fin	de	
semana.

  Un temporal foi anunciado polos meteorólogos para esta 
	

    fin de semana.

2.		O	presidente	do	Goberno	saudou	os	traballadores	durante	a	
súa	visita	ás	instalacións	da	nova	factoría.

3.		Na	pasada	noite,	uns	turistas	americanos	avistaron	dous	ovnis	
en	Fisterra.

4.		Salvamento	Mariño	recolleu	os	naúfragos	do	barco	galego	no	
Mar	do	Norte.

5.		As	institucións	europeas	premian	unha	escola	galega	polas	
súas	instalacións	ecolóxicas.	
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5. Imaxina que unha tía de Venezuela che deixou como 
herdanza todas estas cousas. Que vas facer con elas? 
Con cales vas quedar? Cales vas vender ou regalar? A 
quen? Por que? Escríbeo.

 

              voullo dar á miña irmá, encántanlle os animais.
O	loro:		...............................................................................................

O	gato:		..............................................................................................

A	televisión:		......................................................................................

O	vestido	de	noiva:		..........................................................................

A	cama:		.............................................................................................

O	cadro	de	Laxeiro:		.........................................................................

O	coche:		...........................................................................................

Os	discos:		.........................................................................................

O	reloxo	de	ouro:		.............................................................................

A	perruca:		.........................................................................................

A	guitarra:		.........................................................................................

A	máquina	de	escribir:		....................................................................

A	casa	na	praia:	.................................................................................

6. Completa os seguintes diálogos cos pronomes nece-
sarios.

	 1.	●		Ao	final,	onte	fuches	comprar	.................................		o	rega-

lo	ás	nenas?

				 	❍		Non,	non	tiven	tempo,	comprei	.................................	esta	

mañá	nun	descanso	do	traballo.

	 2.	●	É	incríbel,	a	Miguel	van	.................................	ascender.

				 	❍		En	serio?	Pero	se	só	leva	aquí	3	meses!	

	 3.	●	Acabo	de	decatarme	de	que	este	ano	hai	eleccións.

				 	❍		Ai	si,	pois	debes	ser	o	único	que	non	.................................	

sabía.	Din	.................................	cada	día	no	telexornal.

	 4.	●		Sabes	que	.................................	pasa	a	Xosé?	Está	un	pouco	

raro,	non?

				 	❍		É	que	á	súa	muller	teñen	que	operar	.................................		

e	está	preocupado.

	 5.	●	Hai	algún	videoclub	por	aquí	cerca?

				 	❍		Si,	hai	un	cerca	e	as	pelis	están	moi	ben,	tes	que	devolver	

.................................		no	mesmo	día	as	de	estrea,	pero	as	

outras	podes	ter	.................................		ata	tres	días.

	 6.	●	Non	peguei	ollo	en	toda	a	noite,	estou	medio	morto!

				 	❍		Pois,	non	.................................		parece.	Tes	moi	boa	cara.

	 7.	●	Ti	sabes	por	que	discutiron	Eva	e	Sara	esta	mañá?

				 	❍		Seica	Sara	.................................	prestou	unha	película	hai	

tempo	e	Eva	aínda	non	.................................		devolveu.	E	xa	

é	a	terceira	vez	que	.................................	pide.

un televisor 
panorámico

unha casa na praia

un cadro de Laxeiro

un reloxo de 
ouro

unha cama con dosel

un loro

unha máquina 
de escribir 

un Mercedes

un vestido de noiva

unha guitarra 
española

unha perruca

unha colección 
de discos de jazz

un 
gato



106

máis exercicios  

cento seis

Unidade 8
Basta xa!
1. Clasifica en regulares e irregulares estas formas ver-
bais conxugadas en presente de subxuntivo. Pensa pri-
meiro no seu infinitivo correspondente.

viva saiamos faledes 
empecen  digan saiban 
oias bebades vaian 
vexamos traduzas escriban 
durmas

2. Conxuga os seguintes verbos en presente de subxuntivo.

eu ti el/ela/vostede nós vós eles/elas/
vostedes

facer
faga ....................... faga ....................... ....................... .......................

ser
sexa ....................... ....................... ....................... ....................... .......................

querer
queira ....................... ....................... ....................... queirades .......................

xogar
xogue xogues ....................... ....................... ....................... .......................

poder
poida ....................... ....................... ....................... ....................... .......................

estar
estea ....................... ....................... esteamos ....................... .......................

pedir
pida ....................... ....................... ....................... ....................... .......................

saber
saiba ....................... saiba ....................... ....................... .......................

ir
vaia ....................... ....................... ....................... ....................... .......................

coñecer
coñeza ....................... ....................... ....................... ....................... .......................

ter
teña ....................... ....................... ....................... ....................... teñan

poñer
poña ....................... ....................... ....................... ....................... .......................

REGULaRES IRREGULaRES
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3. Completa as frases expresando unha reivindicación. 
Recorda que podes usar un substantivo, un infinitivo ou 
unha frase con que + presente de subxuntivo.

	 1.		Os	ecoloxistas	queren	(que)		....................................................

	 		.....................................................................................................

	 2.		As	feministas	esixen	(que)		.......................................................

	 		.....................................................................................................

		 3.		Os	estudantes	reclaman	(que)		.................................................

	 		.....................................................................................................

	 4.		Os	xubilados	necesitan	(que)		..................................................

	 		.....................................................................................................

		 5.		Os	pacifistas	piden	(que)		.........................................................

	 		.....................................................................................................

	 6.		Os	desempregados	queren	(que)		............................................

	 		.....................................................................................................

4. Pensa no teu país, cidade ou vila e completa as frases.

	 1.		Paréceme	horrible	que			............................................................

	 		.....................................................................................................

	 2.		É	inxusto	que			...........................................................................

	 		.....................................................................................................

	 3.		Non	é	lóxico	que		.......................................................................

	 		.....................................................................................................

	 4.		É	fantástico	que		.........................................................................

	 		.....................................................................................................

	 5.		Paréceme	ben	que			...................................................................

	 		.....................................................................................................

	 6.		Paréceme	inxusto	que			.............................................................

	 		.....................................................................................................

5. Como cres que se poderían solucionar os seguintes 
problemas? Escribe as túas propostas. Podes usar as es-
truturas debería/n, debería/deberíanse, deberiamos, 
habería que ou outras.

O desemprego

A contaminación

As guerras

A fame

O terrorismo

A inseguridade cidadá

As drogas

6. a. Le o seguinte texto e di cales son os temas que 
máis lle preocupan a Raúl.

Raúl Oliveira Pazo, 
23 anos, estudante de Psicoloxía

“Eu remato a carreira este ano 
e non sei que vou facer despois.
Vivo cos meus pais, aínda que 
me gustaría vivir só. Pero é que 
atopar traballo é cada vez máis 
difícil, especialmente se non tes 
experiencia. Mercar un piso é 
imposible e os poucos pisos de 
aluguer que hai son carísimos. O 
Goberno debería construír máis 
vivendas para a mocidade.”     
 
          

  

           b. E a ti? Escribe no teu caderno un texto similar sobre o 
tema que che preocupe. Tamén podes tomar como mo-
delos os textos da actividade 1. C da unidade.
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dúbida

negación

afirmación

cantidade

2. O curso que vas rematar pertence ao nivel B1 do Mar-
co europeo común de referencia. Aquí tes a descrición 
do que es quen de facer. Le só fragmentos, reflexiona 
sobre as túas habilidades e valóraas empregando os 
adverbios da listaxe anterior que consideres oportuno. 

Cando escoito… 
–  Comprendo as ideas principais se se tratan dun xeito 

claro, temas cotiás que teñen lugar no traballo, na escola, 
durante o tempo de ocio etc.

–  Comprendo a idea principal de moitos programas de radio 
ou televisión que tratan temas actuais ou asuntos de 
interese persoal ou profesional, cando o xeito de falar é 
relativamente lento e claro.

Cando leo…
–  Comprendo textos redactados nunha lingua normal e cotiá 

ou relacionada co traballo.
–  Comprendo a descrición de acontecementos, sentimentos 

e desexos en cartas ou mensaxes electrónicas persoais.

Cando escribo…
–  Son quen de escribir textos sinxelos e ben construídos 

sobre temas que coñezo ou que me interesan.
–  Podo escribir cartas ou mensaxes electrónicas persoais 

que describen experiencias e impresións.

Cando converso…
–  Sei desenvolverme en case todas as situacións que se me 

presentan cando viaxo a lugares onde se fala galego.
–  Podo participar espontaneamente nunha conversa que 

trata temas cotiás de interese persoal ou relacionados coa 
vida diaria (por exemplo, familia, afeccións, traballo, viaxes 
e acontecementos actuais).

Cando falo en público…
–  Sei enlazar frases de xeito sinxelo para describir experiencias 

e feitos, as miñas esperanzas e as miñas ambicións.
–  Son quen de explicar e xustificar brevemente as miñas 

opinións e proxectos.
–  Sei narrar unha historia, a trama dun libro ou unha película 

e podo describir as miñas reaccións.

	 4.		Non	chegamos	a	un	acordo	sobre	o	prezo,	daquela…			........

	 		.....................................................................................................

	 5.		Ao	final,	cambiáronnos	de	hotel	porque…			...........................

	 		.....................................................................................................

	 6.		Como	espertei	tan	tarde…			......................................................

	 		.....................................................................................................

	 7.		Cancelaron	a	excursión	ao	lago,	así	que…		............................

	 		.....................................................................................................

	 8.		Non	me	atopaba	moi	ben,	daquela…			...................................

	 		.....................................................................................................

Unidade 10
Todos somos poetas
1. Coloca na grella os adverbios, atendendo á seguinte 
clasificación.

agora
alí
amodo
antes
aquí
así
bastante 
ben
case
despois

devagar
felizmente
hoxe
logo
lonxe
máis
mal
menos
moi
moito

non
nunca
quizais
si
talvez
tamén
tampouco
tan
xamais

tempo

lugar

modo
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2

3

4

5

5. Completa as frases empregando o relativo que mellor 
lle acaia. 

	 1.		A	factura	...........................		lle	entregamos	serviralle	para	

poder	cambiar	o	produto	se	o	desexa.

	 2.		Os	termos	da	operación,	os	.................................	xa	foron	

explicados	anteriormente,	cumpriranse	segundo	o	prazo	

establecido.

	 3.		A	produción	do	pintor	Antón	Lamazares,	...........................	

obras	foron	expostas	en	numerosos	países,	agora	pódese	

visitar	no	Centro	Galego	de	Arte	Moderna.

	 4.		As	traballadoras	escollidas	para	este	posto,	...........................	

foron	seleccionadas	entre	vinte	e	cinco	candidatas,	come-

zarán	a	traballar	o	día	1	do	vindeiro	mes.	

	 5.	O	presunto	responsable	da	fraude	foi	chamado	a	declarar	

perante	o	xuíz	...........................	instrúe	o	caso.

	 6.		O	inspector	do	caso,	...........................	fixo	todas	as	investiga-

cións,	explicou	hoxe	na	televisión	toda	a	historia	da	fraude.	

	 7.		A	cidade	...........................	viviu	o	poeta	conmemora	o	seu	

aniversario	cun	festival	de	música	e	poesía.	

3. Agora tenta buscar un sinónimo ou unha definición 
para cada unha destas locucións adverbiais. 

          de súpeto, de pronto.
de	repente:			......................................................................................

	 		.....................................................................................................

a	cada	tanto:		.....................................................................................

	 		.....................................................................................................

a	miúdo:		...........................................................................................

	 		.....................................................................................................

ao	carón:		...........................................................................................

	 		.....................................................................................................

aos	poucos:		......................................................................................

	 		.....................................................................................................

ás	agachadas:		...................................................................................

	 		.....................................................................................................

ás	présas:		..........................................................................................

	 		.....................................................................................................

así	mesmo:		.......................................................................................

	 		.....................................................................................................

de	certo:		............................................................................................

	 		.....................................................................................................

de	momento:		....................................................................................

	 		.....................................................................................................

se	callar:		............................................................................................

	 		.....................................................................................................

4. Escribe cinco frases empregando os seguintes ne-
xos: a que, co fin de (que), co propósito de (que), co 
obxecto de (que), con tal de (que).

1
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Nome ou substantivo

 �� o n�c�eo �a �ra�e no��na� e�� ��n�a �or�a �era��� �� o ��e�� o n�c�eo �a �ra�e no��na� e�� ��n�a �or�a �era��� �� o ��e 
�e��gna a� co��a�. A�í�� to�o o ��e po�e �er co����o�� �ent��o�� 
v��to�� �e�an �ere� an��a�o��� �nan��a�o� o� concepto� ab��
tracto��� �eno�ína�e no�e o� ��b�tant�vo. 

 �� ��b�tant�vo ���� ��b�tant�vo �� común can�o �e��gna �ere� ��n�a e�pec�e 
�e �or�a �en��r�ca (home, libro, ordenador etc.) e propio 
can�o �enota �n �er e�pecífico�� �e �or�a �n��v���a��za�a 
(Sanxenxo, Lisboa, Helena etc.). 

Xénero

 �n ga�ego ��� �a� �o�� ���nero��� �a�c���no e �e��n�no. �n�n ga�ego ��� �a� �o�� ���nero��� �a�c���no e �e��n�no. �n 
�era��� �on �a�c���no� o� ��b�tant�vo� re�ata�o� en -o e 
�e��n�no� o� re�ata�o� en -a�� pero �a� e�cepc���n��� o fan-
tasma, a moto, o diadema, a tribo etc. 

 ��� ��b�tant�vo� ��e ter��nan en ���� ��b�tant�vo� ��e ter��nan en �ista o� �e teñen a �e��a 
�or�a para o �a�c���no e para o �e��n�no�� o/a artista, o/a 
dentista, o/a estudante, o/a cantante, o/a intérprete etc.

 ��� a��ect�vo� ��e re�atan en ���� a��ect�vo� ��e re�atan en �ista�� -e o� �z ta���n teñen a 
�e��a �or�a para o� �o�� ���nero��� optimista, individua-
lista, intelixente, alegre, feliz, capaz, perspicaz etc.

 �on�on masculinos�� o� no�e� �a� �etra� (o xe, o hache); o� 
��b�tant�vo� �e or��e grega ter��na�o� en -ema e -oma (o 
problema, o cromosoma); o� no�e� ��e acaban en -me 
(o acedume, o abdome..., agá� a servidume e a manse-
dume) e o� no�e� �a� árbore� �ro�te�ra� can�o a �ro�ta ��e 
�an �� �a�c���na (o plataneiro, o marmeleiro...�� agá� a 
figueira).

 �on�on femininos�� o� no�e� acaba�o� en -axe (a mensaxe, a 
viaxe, a equipaxe..., agá� o traxe, o paxe, o garaxe) e o� 
no�e� �a� árbore� �ro�te�ra� can�o a �ro�ta ��e �an �� �e��n��
na (a maceira, a laranxeira..., agá� o castiñeiro).

Formación do femenino

 �n �era��� ���r�a�e o �e��n�no �o� ��b�tant�vo� e a��ect�vo��n �era��� ���r�a�e o �e��n�no �o� ��b�tant�vo� e a��ect�vo� 
ca�b�an�o o -o fina� por �n -a o� enga��n�o �n -a á� ter���
nac���n� �r�� �ín�� �z (no ca�o �e ��b�tant�vo�) e voga� t��n�ca�� 
alto/alta, traballador/traballadora, bailarín/bailarina, 
rapaz/rapaza, xuíz/xuíza, nu/núa, cru/crúa etc.

 ��� ��b�tant�vo� e a��ect�vo� re�ata�o� en��� ��b�tant�vo� e a��ect�vo� re�ata�o� en -án �or�an o �e�
��n�no en -á�� co�o curmán/curmá, irmán/irmá, composte-
lán/compostelá, catalán/catalá, cidadán/cidadá, san/sa, 
truán/truá etc; o� en �ana�� co�o folgazán/folgazana, lar-
pán/larpana, paspán/paspana, papán/papana etc.

 ��� re�ata�o� en��� re�ata�o� en -és�� �ano en -esa�� fregués/freguesa, 
vigués/viguesa, chinés/chinesa; agá� cortés�� ��e �� �nva�
r�ab�e.  

 �o� ��b�tant�vo� re�ata�o� en�o� ��b�tant�vo� re�ata�o� en -ón�� a�g�n� �an o �e��n�no en 
-oa�� pero ta���n po�en pre�entar o�tra� �or�a��� anglosaxón/
anglosaxoa, león/leoa, patrón/patroa, ladrón/ladroa (o� 
ladra) etc.; e a�g�n� ��b�tant�vo� e a��ect�vo� �ano en �ona�� 
lambón/lambona, chorón/chorona, papaleisón/papaleisona, 
pasmón/pasmona etc. 

 ��� a��ect�vo� �ent���c�o� re�ata�o� en voga� t��n�ca pre�en���� a��ect�vo� �ent���c�o� re�ata�o� en voga� t��n�ca pre�en�
tan a �e��a �or�a para o �a�c���no e o �e��n�no�� o/a ma-
rroquí, o/a somalí, o/a israelí, o/a hindú etc. 

Formación especiais de xénero

 �a� pa�abra� c��a� �or�a� �e �e��n�no �on �o� pec���are��a� pa�abra� c��a� �or�a� �e �e��n�no �on �o� pec���are�: 
heroe/heroína, tsar/tsarina, sacerdote/sacerdotisa, 
profeta/profetisa, poeta/poetisa, xudeu/xudía, rei/raíña, 
galo/galiña, príncipe/princesa, abade/abadesa, barón/
baronesa, actor/actriz, emperador/emperatriz.

 A�e�a�e�� �a� ca�o� no� ��e o ca�b�o �e ���nero ��p��ca �nA�e�a�e�� �a� ca�o� no� ��e o ca�b�o �e ���nero ��p��ca �n 
ca�b�o �e ��gn�fica�o�� aín�a ��e a�g�n�a� vece� �o� ��t��: o 
río/a ría, o bolso/a bolsa, o prato/a prata, o pozo/a poza, 
o caldeiro/a caldeira, o horto/a horta, o leiro/a leira, o 
saco/a saca, o manto/a manta, o coitelo/a coitela, o 
peto/a peta etc.

Número: regras de formación 
do plural

-	Á� pa�abra� re�ata�a� en voga��� ��tongo o� -n�� engá�e�e�
��e� �s�� cadeira/cadeiras, marroquí/marroquís, xersei/
xerseis, limón/limóns etc. 
-	Á� pa�abra� re�ata�a� en -r e -z�� engá�e�e��e� -es�� mu-

ller/mulleres, fogar/fogares etc. No ca�o �e -z�� e�te 
cá�b�a�e por �c ante� �e �acer o p��ra��� vez/veces, luz/lu-
ces, capaz/capaces etc.
-	A� pa�abra� ag��a� re�ata�a� en -s �or�an o p��ra� enga�

��n�o -s�� deus/deuses, autobús/autobuses etc. 
-	A� pa�abra� re�ata�a� en -s o� -x�� ben �e�an grave��� e��

�r����a� o� ��e �or�en gr�po con�onánt�co�� per�anecen 
�nvar�ab�e� á �ora �e �or�ar o p��ra��� mércores, lapis, 
lux, unisex, luns.
-	A� pa�abra� re�ata�a� en -l�� �e �on grave� o� �ono���

�áb�ca��� �or�an o p��ra� enga��n�o -es�� sol/soles, difí-
cil/difíciles, túnel/túneles etc. �e �on ag��a��� con �á�� 
��n�a �í�aba�� �or�an o p��ra� ��b�t�t�ín�o�e o �� por �is�� 
papel/papeis, español/españois, civil/civís, caracol/
caracois etc.
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O plural nas palabras compostas

 No� co�po�to� gráfico��� ��e �or�an �n�a �oa pa�abra�� aNo� co�po�to� gráfico��� ��e �or�an �n�a �oa pa�abra�� a 
fle����n �e p��ra� ��� �e �a� no ��t��o e�e�ento�� socioeconómi-
co/socioeconómicos, cartafol/cartafoles, mapamundi/ma-
pamundis, pasatempo/pasatempos, lavalouza/lavalouzas, 
beirarrúa/beirarrúas, benvida/benvidas, benfalado/benfa-
lados, branquiazul/branquiazuis, quefacer/quefaceres etc. 

    
 
ATENCIÓN

Algúns compostos gráficos teñen unha soa forma. 
Nestes casos, só sabemos se están en singular ou en 
plural polo contexto ou polos determinantes que as 
acompañan: o/os paraugas, o/os portafolios, o/os 
microondas, o/os tirapedras, o/os limpabotas, o/os 
trabalinguas, o/os abrelatas, o/os gardarríos etc. 

 No� co�po�to� ��ntag�át�co� �or�a�o� por ��b�tant�vo �� ��b��No� co�po�to� ��ntag�át�co� �or�a�o� por ��b�tant�vo �� ��b��
tant�vo�� on�e o �eg�n�o e�e�ento ��nc�ona co�o �n �o��fica�or 
�o pr��e�ro�� ��� rec�be fle����n �e n��ero o pr��e�ro e�e�ento�� 
home araña/homes araña, neno prodixio/nenos prodixio, 
palabra clave/palabras clave, café teatro/cafés teatro, por-
co espiño/porcos espiño, moble bar/mobles bar etc.

 �a���n ��� fle��ona o pr��e�ro e�e�ento �o� co�po�to� ��ntag��a���n ��� fle��ona o pr��e�ro e�e�ento �o� co�po�to� ��ntag�
�át�co� ��e teñen �n ne�o entre a� ��a� ba�e��� sala de es-
tar/salas de estar, ferro de pasar/ferros de pasar, paso a 
nivel/pasos a nivel, mesa de levante/mesas de levante etc.

 Na� pa�abra� co�po�ta� ��e �e e�cr�ben con g����n��� ��� rec�beNa� pa�abra� co�po�ta� ��e �e e�cr�ben con g����n��� ��� rec�be 
fle����n �e p��ra� o �eg�n�o e�e�ento�� non-fumador/non-fuma-
dores, político-económica/político-económicas, maníaco-
depresivo/maníaco-depresivos etc.

 No� co�po�to� ��ntag�át�co� �or�a�o� por ��b�tant�vo ��No� co�po�to� ��ntag�át�co� �or�a�o� por ��b�tant�vo �� 
a��ect�vo�� a� ��a� ba�e� �an a fle����n �e p��ra��� garda civil/
gardas civís, porco bravo/porcos bravos, pomba torcaza/
pombas torcazas, pé dereito/pés dereitos etc.

    
  
ATENCIÓN 

A palabra que vai en plural faino segundo a regra 
de formación do plural á que pertence: rúa/rúas, 
fol/foles, facer/faceres, civil/civís etc.

Outros casos especiais na flexión 
de número

  �a� pa�abra� non patr��on�a�� ��e pre�entan a �or�ac���n �o�a� pa�abra� non patr��on�a�� ��e pre�entan a �or�ac���n �o 
p��ra� ��n �o�o part�c��ar.

 Ao� e�tran�e�r���o��� pa�abra� �o�tro� ���o�a� ��e�� a pe�arAo� e�tran�e�r���o��� pa�abra� �o�tro� ���o�a� ��e�� a pe�ar 
�o �rec�ente e�prego�� �anteñen a ��a �or�a or���na��� en�
ga�í�o���e� �s�� club/clubs, pub/pubs, clip/clips, robot/ro-
bots, croissant/croissants etc. �� �e��o ocorre co� po��
co� c��t���o� ��e �e con�ervan na ��ng�a�� álbum/álbums, 
réquiem/réquiem, tándem/tándems etc.  

 A� �arca� non �e �eben p��ra��zar�� �a ��e �on no�e� pro�A� �arca� non �e �eben p��ra��zar�� �a ��e �on no�e� pro�
p�o�. A�g�n�a� pa�aron a �e��gnar ob�ecto� co��n� e �an a 
fle����n �e n��ero a trav��� �o� �eter��nante� ��e a� aco��
pañan�� o land rover, os land rover; o kleenex, os kleenex etc.

 �obre a� ��g�a��� c���pre �n��car ��e e�ta� ta�po�co �e p����obre a� ��g�a��� c���pre �n��car ��e e�ta� ta�po�co �e p���
ra��zan. Non ob�tante�� at��pan�e na ��ng�a a�g�n�a� ��g�a� c��o 
e�prego e�tá �o� ���te�at�za�o�� �e �e�to ��e �e co�portan 
co�o pa�abra� co��n��� e pre�entan �nc���o a�g�n�a tran��or�
�ac���n �or�o�����ca (co�o o acento gráfico). �o�a� e�a� �e 
e�cr�ben en �etra� ��n��c��a� e a���ten a fle����n �e p��ra��� 
�eg�n�o a� regra� para a� pa�abra� patr��on�a���� peme/pe-
mes, ovni/ovnis, láser/láseres, radar/radares etc. 

 �a� ta���n ca�o� no� ��e a �or�ac���n �o p��ra� �e�te t�po�a� ta���n ca�o� no� ��e a �or�ac���n �o p��ra� �e�te t�po 
�e ��g�a� pre�enta op�n���n� encontra�a��� co�o o ��e ocorre�� 
por e�e�p�o�� con CD e DVD�� cd/cds, o/os CD, cedé/cedés. 

Artigo

 ����ten �o�� t�po� �e art�go� en ga�ego�� o �eter��na�o e o����ten �o�� t�po� �e art�go� en ga�ego�� o �eter��na�o e o 
�n�eter��na�o. 

Artigo determinado 
 ��� art�go� �eter��na�o� (��� art�go� �eter��na�o� (o, a, os, as) �t��ízan�e can�o �a�a�
�o� �e a�go en concreto�� ��e �� �n�co o� ��e �a �e �enc�o�
no� ante�. 
  Imos alugar a casa de meus pais.
  Trouxeron o coche de sempre. 

 �a���n o e�prega�o� can�o no� re�er��o� a �n a�pecto o��a���n o e�prega�o� can�o no� re�er��o� a �n a�pecto o� 
a �n�a parte ��n paí� o� ��n�a re����n�� coa� �or�a� �e tra�
ta�ento e co� tít��o��� o Exipto antigo, a Galicia actual, a 
doutora Fidalgo, o señor González.

 �� art�go �eter��na�o contrae coa� prepo��c���n��� art�go �eter��na�o contrae coa� prepo��c���n� a�� con e de�� 
e coa con��nc���n co�parat�va ca�� �or�an�o��

o a o� a�
a ao (ó)* á aos (ós)* ás
con co coa cos coas
�e do da dos das
ca có cá cós cás

* Aín�a ��e na e�cr�ta po��a repre�entar�e �e ��a� �or�a��� a �n�ca 
pron�nc�a correcta �� ó/ós. 
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 ����te ta���n �n�a �eg�n�a �or�a �o art�go �eter��na�o (����te ta���n �n�a �eg�n�a �or�a �o art�go �eter��na�o (lo, 
la, los, las) ��e �e e�prega obr�gator�a�ente tra� �a prepo�
��c���n por (Imos polo monte) e �o a�verb�o u (U-los mozos 
que chegaron?). 

 A�e�a�� �e�te� conte�to��� a �eg�n�a �or�a �o art�go po�eA�e�a�� �e�te� conte�to��� a �eg�n�a �or�a �o art�go po�e 
aparecer no� �eg��nte� ca�o���

 1) �e�po�� �a� �or�a� verba�� re�ata�a� en -r o� -s�� 
 Non compartímo-la mesa con eles. (Compartimos + a)
 Debes deixa-los libros no estante. (Deixar + os)

 2)  �e�po�� �o� prono�e� enc�ít�co� -nos�� -vos�� -lles�� e �o� 
prono�e� t��n�co� nós e vós�� 

 Déuno-lo diñeiro que faltaba. (Deunos + o) 
 Vó-los tres seguídeme. (Vós + os) 

 3)  �e�po�� �e ambos/as, entrambos/as, todos/as, tras, 
(e) mais�� 

 Ámbalas estudantes eran de Porriño. (Ambas + as)
 Entrámbolos dous fixemos o traballo. (Entrambos + os) 
 Tódolos días facía o mesmo. (Todos + os) 
 Vinos tralo hórreo. (Tras + o) 
 Fomos eu e maila tía de Luísa. (E mais + a) 

Artigo indeterminado 
 ��a�o� o� art�go� �n�eter��na�o� (��a�o� o� art�go� �n�eter��na�o� (un, unha, uns, unhas) 
para �enc�onar a�go por pr��e�ra vez�� can�o non �abe�o� �e 
e���te o� para ��ent�ficar o� va�orar a�g���n po�a ��a pro�e����n.
  Queremos mercar unha casa en Sanxenxo. 
  Tes un cinceiro por aquí? 
  A súa muller é unha xornalista moi coñecida. 

 �� art�go �n�eter��na�o contrae coa� prepo��c���n��� art�go �n�eter��na�o contrae coa� prepo��c���n� con�� de e en�� 

�n/s �n�a/a�
con cun/cuns cunha/cunhas
�e dun/duns dunha/dunhas
en nun/nuns nunha/nunhas

Casos de omisión do artigo
 �n �era��� o� art�go� non �e ��an co� ��b�tant�vo� prop�o��n �era��� o� art�go� non �e ��an co� ��b�tant�vo� prop�o� 
(no�e� �e per�oa��� �e cont�nente��� �e paí�e� e �e c��a�e�)�� 
agá� can�o �or�a parte �o no�e�� A Habana, O Cairo etc. 
Con a�g�n� paí�e��� o ��o �o art�go �� opc�ona��� (A) India, (O) 
Brasil, (O) Perú etc.

 �a�po�co e�prega�o� o art�go can�o �a�a�o� ��n�a cate��a�po�co e�prega�o� o art�go can�o �a�a�o� ��n�a cate�
goría o� �e ��b�tant�vo� non contab�e�. 
  Tes coche?
  Merca sal cando vaias ao súper. 
  Necesito leite para facer a sobremesa. 

Os demostrativos

 �erven para re�er�r�e a a�go con re�erenc�a á ��a ���tanc�a�erven para re�er�r�e a a�go con re�erenc�a á ��a ���tanc�a 
no e�pazo o� no te�po re�pecto �a per�oa ��e �a�a. ��tán 
en re�ac���n co� a�verb�o� �e ��gar aquí (preto �e ��en �a�a)�� 
aí (preto �e ��en e�co�ta) e alí/alá (�on�e �e a�bo�). 

Ma�c���no Fe��n�no
Ne�tro

��ng��ar P��ra� ��ng��ar P��ra�
a��í este estes esta estas isto
aí ese eses esa esas iso
a�í/a�á aquel aqueles aquela aquelas aquilo

  Este avión é bastante novo, pero aquel estacionado alí é 
vellísimo. 

 A� �or�a� ne�tra� �erven para re�er�r�e a a�go �e�coñec��oA� �or�a� ne�tra� �erven para re�er�r�e a a�go �e�coñec��o 
o� ��e non ��ere�o� o� non po�e�o� ��ent�ficar c�n ��b��
tant�vo. 
  Que é isto? Non entendo nada. 
  Iso? É a tradución do informe anual. 

 Can�o aco�pañan �n ��b�tant�vo�� o� �e�o�trat�vo� ��nc�o�Can�o aco�pañan �n ��b�tant�vo�� o� �e�o�trat�vo� ��nc�o�
nan co�o �eter��nante� o� a��ect�vo��� concor�an�o co 
�evan��to ��b�tant�vo en n��ero e ���nero. 
  Estas lentes son graduadas.
  As cadeiras esas comprámolas nas rebaixas. 

 Can�o o� �e�o�trat�vo� aparecen ������ ��b�t�t�ín�o o� ��b��
tant�vo��� �eno�ínan�e pronomes. 
  Estes son os que procuraba.
  Gústanme aquelas brancas. Podo levalas?

 Coa� prepo��c���n� de e en o� �e�o�trat�vo� contraen�� 

este(s)/esta(s) ese(s)/esa(s) aquel(es)/aquela(s)

de deste(s)/desta(s) dese(s)/desa(s) daquel(es)/daquela(s)

en neste(s)/nesta(s) nese(s)/nesa(s) naquel(es)/naquela(s)

  Traballo naquel edificio con cristais negros.
  Quen é o dono deste coche?

 A �e��a contracc���n ocorre co� �e�o�trat�vo� ne�tro��� 

��to ��o a����o
�e disto diso daquilo
en nisto niso naquilo

  Sabes algo disto?
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Os posesivos

 ��� po�e��vo� �t��ízan�e para ��ent�ficar a�go o� a�g���n re�
�erín�o�e ao �e� po����or. Concor�an en ���nero e n��ero 
coa co��a po��í�a e varían �eg�n�o o po����or (e� = miña 
ca�a; t� = túa ca�a...).

Ma�c���no Fe��n�no 
��ng��ar P��ra� ��ng��ar P��ra� 

(e�) meu meus miña miñas
(t�) teu teus túa túas
(e�/e�a/vo�te�e) seu seus súa súas
(n���) noso nosos nosa nosas
(v���) voso vosos vosa vosas
(e�e�/e�a�/vo�te�e�) �e� �e�� ��a ��a�

-		Cando acompañan o substantivo, os posesivos funcionan 
como determinantes ou adxectivos:  
 Gústame o meu traballo. 

-	Cando van sós, substituíndo un substantivo xa mencionado 
ou coñecido polo interlocutor, funcionan como pronomes: 

  Este libro é meu. 
-	Co�o �eter��nante o� a��ect�vo�� o po�e��vo va� 

obr�gator�a�ente con art�go �eter��na�o�� pero en certo� 
conte�to� (no�e� �e parente�co�� en e�c�a�ac���n� o� 
vocat�vo��� por e�e�p�o) o art�go po�e aparecer e�����o�� 

  Onte falei con meu pai.
  Miña muller traballa toda a tarde... 
  Meu Deus!
-	A� �or�a� �o �a�c���no ��ng��ar (meu, teu, seu, noso, 

voso) po�en �er ��a�a� coa prepo��c���n de para �n��car 
pertenza e�c����va (Xa tiña moitas terras de seu cando 
casou); o� co ��gn�fica�o �e ‘por �� �e��o’ o� ‘po�a ��a 
nat�reza’ (Coñézote e sei que es xeneroso de teu).

Os indefinidos

 �on pa�abra� ��e e�pre�an concepto� co�o cant��a�e�� �n��on pa�abra� ��e e�pre�an concepto� co�o cant��a�e�� �n�
ten���a�e�� ��ent��a�e�� e���tenc�a o� ���tr�b�c���n ��n �e�to 
vago e ��prec��o.

 ��� �n�efin��o� �on �nvar�ab�e� can�o ��� teñen �n�a �or�a��� �n�efin��o� �on �nvar�ab�e� can�o ��� teñen �n�a �or�a: 
alguén, ninguén, algo, nada, cada, cadaquén, calquera, 
demais etc.; e var�ab�e� can�o a���ten fle����n �e ���nero 
e/o� n��ero: todo/toda/todos/todas; outro/outra/outros/
outras; certo/certa/certos/certas; un/unha/uns/unhas; 
algún/algunha/algúns/algunhas; ningún/ningunha/nin-
gúns/ningunhas; pouco/pouca/poucos/poucas; demasi-
ado/demasiada/demasiados/demasiadas; abondo/abon-
da/abondos/abondas; varios/varias; tal/tales; ambos/
ambas etc.

 Po�en ��nc�onar co�o prono�e��� can�o ��b�t�t�en o ��b��Po�en ��nc�onar co�o prono�e��� can�o ��b�t�t�en o ��b��
tant�vo�� o� co�o a��ect�vo��� can�o o �o��fican.

  Se chama alguén, dígalle que volvo axiña. (= prono�e)
  Podes deixarme calquera libro de poesía? (= a��ect�vo)

Contraccións 
 �� �n�efin��o un (e a� ��a� var�ante�)�� can�o act�a co�o a��ec�
t�vo�� pre�enta a� �e��a� contracc���n� ca o art�go �n�eter���
na�o�� dun/dunha/duns/dunhas, nun/nunha/nuns/nunhas, 
cun/cunha/cuns/cunhas. Non ob�tante�� no �e� e�prego pro�
no��na��� contrae con de e en�� pero non coa prepo��c���n con. 
  Cunhas reclamacións estamos de acordo, con outras non. 
(= a��ect�vo)

  Cada fin de semana sae con unha, non quere volver na-
morarse.(= prono�e) 

 A�e�a�e�� ambos contrae coa prepo��c���n entre�� �or�an�o 
entrambos e entrambas. 

 ��� �n�efin��o���� �n�efin��o� algún e outro (e a� ��a� var�ante�) contraen 
coa� prepo��c���n� de e en�� �a �eg��nte �ane�ra��

a�g�n o�tro
�e dalgún, dalgunha dalgúns, 

dalgunhas
doutro, doutra doutros, 
doutras

en nalgún, nalgunha nalgúns, 
nalgunhas

noutro, noutra
noutros, noutras

Acentuación

 �e acor�o coa po��c���n �a �í�aba t��n�ca�� a� pa�abra� ��e�e acor�o coa po��c���n �a �í�aba t��n�ca�� a� pa�abra� ��e 
teñen �á�� ��n�a �í�aba c�a���ícan�e en agudas�� graves e 
esdrúxulas e a ��a acent�ac���n �a��e �a �eg��nte �or�a��

-	Agudas�� �on a� pa�abra� na� ��e a �í�aba t��n�ca �� a ��t��
�a. Levan acento gráfico�� c�a�a�o acento ag��o�� can�o 
re�atan en vogal�� voga� �� n�� voga� �� s e voga� �� ns�� 
mañá, paté, refén, francés, composteláns...
-	Graves�� �on pa�abra� na� ��e a �í�aba t��n�ca �� a pen��t��

�a. Levan acento can�o re�atan en con�oante ��e non 
�e�a -n o� -s o� en gr�po con�onánt�co ���t�nto �e -ns�� 
difícil, álbum, carácter, tórax... 
-	Esdrúxulas�� �on pa�abra� na� ��e a �í�aba t��n�ca �� a 

antepen��t��a. �e�pre �evan acento�� médico, bágoa, 
cónxuxe, ávido, sílaba...

Outras regras de acentuación
-	��� estranxeirismos �á�� corrente� en ga�ego �eg�en  

a� �evan��ta� regra� �e acent�ac���n�� popurrí, xampús, 
accésit, cámping, párkinson, cárdigan etc. 
-	��� monosílabos non �e acent�an�� agá� no� ca�o� �o 

acento ��acrít�co�� da, das (contracc���n prepo��c���n �� art��
go)/dá, dás (�or�a� �o pre�ente �n��cat�vo �o verbo dar); 
pe (no�e �a �etra)/pé (parte �o corpo) etc. 
-	Can�o �n verbo �eva prono�e� co�p�e�ento o� a �eg�n�

�a �or�a �o art�go�� o con��nto ��e �or�an con�����ra�e 
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�n�a �n�ca pa�abra para fin� �e acent�ac���n�� vímolos no 
parque, fixémo-la cea, deixóullelos aos fillos...
-	Acent�an�e a� voga�� i�� u t��n�ca��� �e e�ta� van prece���a� 

o� �eg���a� �o�tra voga��� para �n��car ��e �or�an parte 
�e �í�aba� ���t�nta��� ruído, saúde, oír, inclúe, día...

    
 
ATENCIÓN

En galego non se acentúan: 
-	Os monosílabos, salvo nos casos que leven 

acento diacrítico ou diferencial: son, voz, po, 
nu, cru...
-	As palabras agudas rematadas en ditongo 

decrecente, seguidas ou non de s: falou, 
cantei, metais, aneis, anzois... 
-	Os adverbios en -mente: tranquilamente, 

rapidamente, facilmente, habilmente...
-	Os interrogativos e exclamativos: Que queres? 

Cantos somos? Que sorpresa!

Principais casos de acentuación diacrítica 
ou diferencial

á (a  prep. �� a art�go)
bóla (‘e��era’)
cá (ca �� a)
có (ca �� o)
cómpre (‘�� �e�ter’)
dá (pre�. e ��p. �e dar)
dó (‘co�pa����n’)
é (pre�. �e ser)
fóra (a�v.)
má (‘r�ín’)
máis (a�v. e. pron.)
nó (��b�t.)
nós (pron. t��n�co; p�. �e nó)
ó (a �� o)
óso (�o corpo)
pé (parte �o corpo)
pór (poñer)
présa (ap�ro)
sé (�e�e ec�e��á�t�ca; ��p. 

�e ser)
só (a�v. e a��.)
té (�n������n)
vén (pre�. �e vir)
vés (pre�. �e vir)
vós (pron. t��n�co)

a (art�go; pron.; prep.)
bola (peza �e pan)
ca (con�.)
co (con �� o)
compre (‘�er��e’)
da (de �� a)
do (de �� o)
e (con�.)
fora (antepret. �e ser e ir)
ma (me �� a)
mais (con�.)
no (en �� o)
nos (en�� os; pron. átono) 
o (art�go; pron.)
oso (an��a�)
pe (�etra)
por (prep.)
presa (pren���a; pre�a�a)
se (con�.; pron.)

so (prep.)
te (pron.; �etra)
ven (pre�. �e ver; ��p. �e vir)
ves (pre�. �e ver)
vos (pron. átono)

Signos de puntuación

 Punto (.)�� repre�enta �n�a pa��a �onga ��e �arca o fina� 
��n�a orac���n o� ��n en�nc�a�o co�p�eto. ��críbe�e ta���n 
na� abrev�at�ra� (�r.�� etc.�� �.) e na� cant��a�e� n����r�ca� 

para �eparar a� c��ra� �e tre� en tre� (11.758�� 235.729�� 
8.123.460).
  Eran as tres do mediodía e todos chegaban para o xantar.

 Coma (,)�� �n��ca �n�a pa��a breve no en�nc�a�o e per��te 
�eparar o� en��erar var�o� e�e�ento� no �nter�or ��n�a �ra�e. 
  Inés, a miña veciña, conseguiu o traballo que quería.
  Tiñamos tres cans, un gato, un coello e dous paxariños.

 �a���n �e e�prega a co�a���a���n �e e�prega a co�a��

–  Para �eparar o vocat�vo �o re�to �a orac���n. 
  Xulio, dáme as lentes que atopaches.
–  ��ante �e e�pre����n� ��e �n��can opo��c���n (pero�� �a���� 

aín�a ��e�� non ob�tante...) o� ��e �ntro��cen �n�a con�
�ec�enc�a (a�í ��e�� con ��e�� �e �e�to ��e�� po�o ��e...).

  Onte vin cedo do traballo, pero deiteime moi tarde.
  Avarióuseme o coche, así que teño que ir en bus. 
–  �e�po�� �e conectore� co�o efectivamente�� en definiti-

va�� finalmente�� en primeiro lugar etc.
  Efectivamente, non me chamaron para a entrevista.
  En primeiro lugar, temos que falar do orzamento. 
–  No ��gar ��n verbo ��e �e o��t�� por��e �a �o� �enc�ona�

�o o� por��e �e �obreenten�e. 
  A Lucía levareille uns bombóns; a Darío, un libro. 
  Os socios, por esta entrada.
–  Para �eparar ��gar e �ata na cabece�ra o� no p�� �e carta��� 

�or���ar�o� etc. 
  Ourense, 29 de xuño de 2003. 

    
 
ATENCIÓN

–  A coma nunca debe separar o suxeito e o 
predicado dunha oración, agás cando entre 
eles hai unha información adicional, un 
comentario ou unha explicación. 

  Os estudantes deste centro, segundo me dixeron, 
poden gañar o campionato de baloncesto.

  Xesús, que acaba de chegar de Suíza, vai 
montar un restaurante.  

–  Tampouco se debe empregar a coma diante 
da conxunción e. Non obstante, recoméndase 
o seu emprego se a secuencia que introduce 
esta conxunción ten un contido distinto 
ao dos elementos anteriores, para evitar 
ambigüidades ou cando a frase é moi longa. 

  Decidiu independizarse, deixou a vila, e a 
verdade é que non se soubo máis del.

  Acaba de volver de Brasil, e de Arxentina non 
quere nin falar.

–  Nas secuencias con nin e ou só se emprega a coma 
se a conxunción se repite máis de dúas veces. 

  Nin ti, nin el, nin ninguén coñecedes este lugar. 
  Ou saes con eles, ou ves comigo, ou quedas na casa. 
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	 Punto e coma (;): marca unha pausa maior ca a da coma, 
pero inferior á do punto. Emprégase máis frecuentemente 
para separar expresións que xa teñen comas, ou oracións 
que se relacionan por un sentido lóxico.
  O	libro	era	meu;	o	dicionario,	de	Pedro;	e	a	carpeta,	de	Xurxo.
  Esta	casa	vale	máis	de	cen	millóns;	non	podemos	mercala.

 Dous puntos (:): xeralmente separan dúas partes dunha 
oración. Serven para introducir unha explicación, causa, 
consecuencia, enumeración, cita textual e tamén aparece 
nos encabezamentos de cartas.
  Hoxe	cae	un	pedrazo	horrible:	ceamos	todos	na	casa.		
  Atopou	o	que	tanto	buscaba:	a	foto	da	moza	e	o	reloxo		
do	pai.

 Puntos suspensivos (...): empréganse cando se interrompe 
unha enumeración ou un enunciado porque xa se coñece o seu 
final. Tamén pode indicar dúbida, vacilación, temor ou sorpresa.
  Trouxeron	a	merenda	dos	nenos:	galletas,	froita,	leite...	
  E	cando	saíu	o	asasino	ao	escenario...	apagouse	a	luz.

 Interrogación (?): colócase ao final dunha pregunta. 
  Canto	levas	vivindo	neste	barrio?

 ��c�amación��c�amación (!): colócase ao final dunha frase coa que se 
quere chamar a atención, mostrar sorpresa, dor ou entusias
mo e dar ordes. 
  Ponte	quieto,	por	favor!	
  Que	ben	falas	o	galego!

Pronomes persoais

 A forma dos pronomes persoais cambia segundo a súa fun
ción na oración.

Suxeito COD COI Reflexivo Con preposición
eu
ti
vostede
e�/e�a
nós
vós
vostedes
e�es/e�as

me
te
o/a
o/a
nos
vos
os/as
os/as

min
che
��e
��e
nos
vos
��es
��es

me
te
se
se
nos
vos
se
se

min (comigo)
ti (contigo)
vostede (consigo)
e�/e�a, si (consigo)
nós (connosco)
vós (convosco)
vostedes (consigo)
e�es/e�as, si (consigo)

 Os pronomes suxeito empréganse para resaltar a persoa por 
oposición a outras ou cando a súa elisión pode levar a al
gunha confusión.
  Vós	estudades	Dereito,	non?
  Ela	si,	pero	eu	estou	en	cuarto	de	Bioloxía.

 Tamén se usan os pronomes suxeito coas preposiciónsTamén se usan os pronomes suxeito coas preposicións agás, 
ata, entre, e�cepto, fóra, inc�uso, menos, sa�vo e segundo.
  Segundo ela,	todos	estabamos	convocados	á	reunión.
  Entre	ti e eu	terminaremos	o	traballo	esta	tarde.

 A forma o, ademais de complemento directo (CD) masculino 
singular, pode substituír partes enteiras dun texto, así como 
predicativos dos verbos ser, estar e parecer. 
  Ao	final,	aprobaches	os	exames?
  Aínda	non	o	sei	porque	as	notas	saen	mañá.	
  Suso	parece	moi	boa	persoa,	non?
  Pois	a	verdade	é	que	non	o	é.	

 Os pronomes reflexivos empréganse:

–  Para indicar que a acción recae sobre o mesmo suxeito 
que a practicou: 

  Ana	cortouse	cun	coitelo.	
  Erguémonos	moi	cedo	todos	os	días.
–  Para indicar a ausencia dun suxeito animado coñecido en 

accións con suxeitos inanimados: 
  A	porta	pechouse	de	golpe	e	deume	un	tremendo	susto.	
  Mira	como	se mollou	o	coche	durante	a	noite
–  Para indicar accións recíprocas (sempre co verbo en plural):
   Malia	as	súas	diferenzas,	os	dous	se	queren moito.	(el	

a	ela	e	ela	a	el)
   Os	dous	condutores	baixaron	dos	coches	e	comezaron	a	

insultarse.	(un	ao	outro)

Pronomes en construcións va�orativas
 En galego moitos verbos combínanse cos pronomes de CI enEn galego moitos verbos combínanse cos pronomes de CI en 
construcións cuxo suxeito (subliñado nos exemplos) é o que 
provoca o sentimento ou a valoración. Para marcar o con
traste con outras persoas ou evitar a ambigüidade, emprega
mos tamén as formas preposicionais cos pronomes tónicos 
a min, a ti, a vostede, a e�/e�a, a nós, a vós, a vostedes, 
a e�es/e�as.
  (A min)	esta	situación	non	me gusta	nada.
  (A ti) fascínante	os	espectáculos	en	vivo,	verdade?
  (A	vostede)	interésalle	a	arte?
  (A el) os	avións	danlle pánico.
  (A	nós)	moléstanos	tanto	barullo.	
  (A vós)	non	vos parece	máis	práctico	este	modelo?
  (A elas)	non	lles importa	esperar	un	pouco.	

O pronome de solidariedade

familiar che vos

cortesía ��e ��es

 O pronome de solidariedade corresponde á forma de pro
nome persoal de obxecto indirecto e emprégase cando se 
lle quere dar ao interlocutor unha participación afectiva ou 
un tratamento máis familiar ou especial. A presenza destes 
pronomes non produce ningunha alteración na información 
que transmite o enunciado. 
Évos	unha	situación	ben	delicada.
Pois	xa	non	che	sei	nada.
Vaille	un	frío	que	arrepía.
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ATENCIÓN

Os pronomes te e che corresponden á segunda 
persoa do singular ti. Te funciona como obxecto 
directo e como pronome reflexivo, mentres que 
che é a forma de obxecto indirecto e tamén do 
pronome de solidariedade.
  Vímoste onte na entrada do cinema. (CD)
  Érguete máis cedo se non queres perder o 
autobús. (Reflexivo)
  Deixáronche este paquete onte pola mañá. (CI)
  Este rapaz éche moi traballador. (Solidariedade)

Contraccións dos pronomes 
de CI e CD

CI CD CONTRACCIÓNS

me
che
lle
nos
vos
lles

o
a
os
as

mo, ma, mos, mas     
  Estas cartas deumas 
Luísa.

cho, cha, chos, chas
  Queres isto? Pois déi-
xocho.

llo, lla, llos, llas
  Non o sei, voullo pre-
guntar a Luís.

nolo, nola, nolos, nolas
  A chave? Entregóunola 
a conserxe.

volo, vola, volos, volas
  As publicacións envia-
réivolas logo.

llelo, llela, llelos, llelas
  Estes xoguetes lévallelos 
aos nenos do orfanato. 

 
   

 
ATENCIÓN

Os pronomes te e che corresponden á segunda 
persoa do singular ti. Te funciona como 
complemento directo e como pronome reflexivo, 
mentres que che é a forma de complemento 
indirecto e tamén do pronome de solidariedade.
 Vímoste onte na entrada do cinema. (CD)
  Érguete máis cedo se non queres perder o 
autobús. (reflexivo)
  Deixáronche este paquete onte pola mañá. (CI)
 Este rapaz éche moi traballador. (solidariedade)

Posición dos pronomes de CI e CD

 �o�� ��e���a �e��al�� a o���e �e colocaci�n �os ���onomes �tonos�o�� ��e���a �e��al�� a o���e �e colocaci�n �os ���onomes �tonos 
é: ve��bo + CI + CD. Os ���onomes col�canse sem���e �es�
�ois �o ve��bo e uni�os a el.
  Tróuxome todo o que lle pedira.

 Non obstante�� hai �ete��mina�os conte�tos nos �ue o ���ono�Non obstante�� hai �ete��mina�os conte�tos nos �ue o ���ono�
me se coloca �iante �o ve��bo e se�a��a�o �este. 
–  Des�ois �e �alab��as �ue ma��can subo���inaci�n (que, 

aínda que, sempre que, xa que, posto que, se...): 
  Dixo que me deixaría todos os apuntamentos.
  Déixoche a moto se me fas este traballo.
–  Des�ois �e a�ve��bios ou e����esi�ns �ue in�ican ne�aci�nDes�ois �e a�ve��bios ou e����esi�ns �ue in�ican ne�aci�n 

(non, nunca, xamais, tampouco...) e �úbi�a (quizais, 
talvez, seica, disque):

  Nunca o vin por esta zona. 
  Xamais che dirá a verdade. 
 Seica lle deron un premio de poesía. 
–  Des�ois �al�úns out��os a�ve��bios (xa, aínda, mentres, 

tamén, sempre, ben, mal, só, axiña, logo, máis, me-
nos, aquí, aí, alí...):

  Sempre me ducho pola noite. 
  Querías este libro? Pois aquí o tes. 
  Xa lle dixen que non dispoño deste material. 
–  Des�ois �al�úns ���onomes in�efini�os (algo, nada, nin-

guén, alguén, calquera, mesmo, bastante...):
  Ninguén me deu a resposta correcta.
  Algo me di que isto non está ben. 
–  Des�ois �e inte����o�ativos (que, por que, como, quen, 

onde, cando, canto, como...), e�clamativos (que, como, 
canto...) ou f��ases �esi�e��ativas:

  Quen che dixo esa barbaridade?
  Cando lle daremos o regalo?
  Canto me alegro por ti!
  Deus me valla!

 �ai casos nos �ue a �osici�n �o ���onome é va��iable:�ai casos nos �ue a �osici�n �o ���onome é va��iable: 

–  Diante �e ���e�osici�ns�� o ���onome �o�e i�� �es�ois �a 
���e�osici�n ou �es�ois �o ve��bo:

  O profesorado temos o compromiso de lle axudar ao 
alumnado./O profesorado temos o compromiso de axu-
darlle ao alumnado.

–  Nas �e��íf��ases ve��bais os ���onomes �o�en coloca��se 
�es�ois �o ve��bo ���inci�al�� �es�ois �a con�unci�n ou 
���e�osici�n �ue fo��ma �a��te �a �e��íf��ase ou �et���s �o 
infinitivo:

  Tesme que facer un favor. 
   Tes que me facer un favor. 
   Tes que facerme un favor.
  Estiven chamándote toda a mañá.
    Estívente chamando toda a mañá. 
–  Nas �e��íf��ases �e �a��tici�io�� o ���onome s� se coloca �es�

�ois �o ve��bo au�ilia�� (ou con�u�a�o)�� a��s nos casos �e 
e�ce�ci�ns menciona�os ante��io��mente: 

  Téñoo visitado alí algunhas veces. 
  Non che dou feito isto ata mañá. 
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Preposicións e locucións 
preposicionais

Referencias espaciais

a�� �e�t�no�� ���tanc�a.
 

  Imos a Rianxo. 
  Allariz está a dez quilómetros. 

ante/perante: ��ante �e.   Atopámonos ante o Palacio 
Real.

ata/deica: p�nto �e c�ega�a 
(�e�ca prec��a o p�nto �e 
part��a = �e a��í/a�í).

  Camiñamos ata a entrada da 
catedral.

  Imos deica Santiago.
baixo: po��c���n �n�er�or.   Coloca as botellas baixo a 

mesa. 
contra: contacto�� ��recc���n 
contrar�a. 

  Apoiouse contra a parede 
para evitar a caída.

  Ía contra o vento.
de�� proce�enc�a (lonxe/
preto de).

  Somos de Celanova.
  Barrantes está preto de 
Vilanova de Arousa.

dende/desde: p�nto �e 
part��a.

  Veu andando dende o centro.

en�� �oca��zac���n�� �e��o �e 
tran�porte.

  Ribadeo está en Lugo.
  Iremos en tren.

entre�� �oca��zac���n no �e��o 
�e ��a� o� �á�� co��a�.

  Encontrei unha postal entre 
os meus libros.

onda: pro�����a�e; o �e��o 
��gar.

  O salón de peiteados está 
onda a parada de autobús.

  Foi onda as fillas e aínda non 
volveu. 

para: ��recc���n.   Marchou para Suíza cando 
era moi novo. 

por�� �ove�ento �entro o� a 
trav��� �o e�pazo.

  Gústame pasear por esta 
alameda. 

  O ladrón entrou por un burato 
no teito. 

sobre�� �oca��zac���n n�n 
e�pazo ��per�or.

  Estenda a masa sobre unha 
superficie fría. 

tras�� �etrá� �e�� �á�� a��� �e.   A súa aldea está tras aquela 
montaña. 

xunta�� ao �a�o �e�� preto �e.   Deixei a carteira xunta o 
ordenador. 

 debaixo do �ob�e sobre o �ob�e 
  enriba do �ob�e 
 

 detrás do �ob�e     diante do �ob�e 

 en fronte do �ob�e  ao lado do �ob�e 

 dentro do �ob�e fóra do �ob�e

Referencias temporais

a �� �ora   Levántome ás oito.
ata �� p�nto �í��te no te�po   Espérote ata as cinco.
ante�/�e�po�� �e   Sempre chamo a miña nai 

antes de deitarme.
contra �� �ora ��prec��a   Din que chegan contra o 

mediodía.
de �� �ía/no�te
de �� �n�c�o a �� fin

  Prefiro descansar de día e 
estudar de noite.

  Traballamos das* 9.00 ás 
15.00 h.

desde/dende �� p�nto no 
te�po

  Non vexo a Xavier dende o 
inverno pasado.

durante �� te�po ��e ��ra 
o� no ��e tran�corre a�go

  Durante o curso académico 
case non vén por aquí. 

en �� �e�/e�tac���n/ano   O aniversario dela é en xullo.
entre �� �o�� p�nto� �e 
re�erenc�a te�pora� ��e 
�eter��nan �n �nterva�o

  Estarei na casa entre as 
dúas e as sete da tarde. 

para �� te�po e�acto o� 
apro���a�o; ��rac���n

  Para Nadal xa estaremos de 
volta.

  Temos conversa para toda a 
tarde. 

por �� parte �o �ía   Nunca traballo pola** tarde.
sobre �� �ora apro���a�a   Chegou sobre as dúas da 

madrugada. 

Outros usos

A
Mo�o�� filete á prancha, linguado ao forno, fun a cabalo. 
AGÁS/EXCEPTO/FÓRA/MENOS/SALVO
��c������n�� Xa tiñamos todos algunha noción do tema, agás 
esa parella. 
ANTE
�n pre�enza �e�� Ante tantas dificultades decidiu regresar ao 
seu país. 
BAIXO
Infl�enc�a o� �epen�enc�a�� Non lle fagas caso porque está 
baixo os efectos do alcohol.
CANDA
Co�nc��enc�a te�pora� e co�paña�� Iremos canda os outros 
rapaces. 
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CON
Co�paña�� Fun ao cine con Mauricio.
Aco�paña�ento�� Polo con patacas.
In�tr��ento�� Cortei as fichas con aquelas tesoiras. 
Co�poñente��� Unha casa con moitos cuartos, unha cadeira 
con repousabrazos. 
Mo�o�� Ábreo con coidado. 
CONTRA
�n opo��c���n a�� Non faremos nada contra a súa vontade. 
DE 
Mater�a��� Un abrigo de la. 
X��nero�� e�pec�e�� Un libro de xeografía, un álbum de fotos.
Pertenza o� po�e����n�� Esta é a casa de Adolfo. 
F�na���a�e/�t����a�e�� Máquina de escribir.
Ca��a�� Chorou de susto. 
Mo�o�� Fíxoo de malas maneiras.
ENTRE
Cooperac���n�� Entre todos acabaremos o informe antes do 
previsto. 
Re�ac���n o� co�parac���n�� Non atopo ningunha diferenza entre 
un e outro. 
PARA
F�na���a�e�� Necesito diñeiro para o alugamento deste mes. 
�e�t�natar�o�� Este paquete é para o teu irmán.
POR
Ca��a�� Viaxa moito polo seu traballo.
SEGUNDO
Concor�anc�a�� op�n���n�� Segundo as leis, isto é un delito. 
�����tane��a�e�� Segundo escoita a gravación, anota no 
caderno os puntos máis interesantes. 
SEN
A��enc�a�� Eu prefiro o café sen azucre. 
SOBRE
�e�a�� Estiven nunha mesa redonda sobre a situación dos 
discapacitados. 
Va�orac���n apro���a�a�� O cativo tería sobre catro anos. 

Superlativos e outros gradativos

�eo
moi �eo
�eísimo

caro
moi caro
carísimo

R�co
moi r�co
r���ísimo

ráp��o
moi ráp��o
rap��ísimo

    
 
ATENCIÓN!

Ás veces é necesario facer modificacións 
ortográficas: rico/riquísimo; longo/longuísimo
Para intensificar un adxectivo podemos 
empregar, máis frecuentemente na linguaxe 
coloquial, o prefixo super-.
 É un aparello superpráctico.

 ���tro� rec�r�o� para gra��ar��
  É demasiado/excesivamente rechamante.
  É (moi) pouco práctico.
  É un pouco caro.
  Non é nada interesante. 

    
 
ATENCIÓN!

Pouco emprégase soamente con adxectivos de 
significado positivo; mentres que un pouco só se 
usa con adxectivos de significado negativo.

Adverbios e locucións adverbiais

 ��� a�verb�o� �on pa�abra� �nvar�ab�e� ��e e�pre�an ���eren�
te� �at�ce� ��e po�en co�p�e�entar o� �o��ficar �n verbo�� 
�n a��ect�vo�� o�tro a�verb�o o� ata �e��o �n en�nc�a�o 
co�p�eto. 
  Chamáronme onte para un novo traballo. 
  Era moi falador, pero traballaba pouco.
  Francamente, a túa actitude decepcionounos moito. 

 ��� a�verb�o� a�o�tan ac�egar a�g�n�a �n�or�ac���n c�rc�n��
tanc�a� ��e po�e �er �o� �eg��nte� t�po��� 

–  �e�po�� onte, antonte, hoxe, mañá, cedo, tarde, logo, 
despois, agora, antes, acotío etc.

–  L�gar�� aquí, alí, alá, acolá, dentro, fóra, preto, lonxe, 
diante, detrás, alén etc.

–  Mo�o�� así, ben, mal, gratis, amodo, adrede, asemade, 
paseniño, devagar etc. 

–  ��b��a�� talvez, quizais, seica, disque etc.
 Negac���n�� non, nin, nunca, xamais, sequera, tampouco etc. 
–  Afir�ac���n�� si, certo, certamente, abofé, tamén etc. 
–  Cant��a�e o� �nten���a�e�� case, máis, menos, tan, dabon-

do, moito, moi, bastante etc.

 A� �oc�c���n� a�verb�a�� �on co�b�nac���n� fi�a� �e ��a� o� 
�á�� pa�abra� ��e ��nc�onan �o �e��o �e�to ca o� a�ver�
b�o��� a cada canto, a miúdo, ao carón, aos poucos, ás 
agachadas, ás présas, así mesmo, de certo, de momen-
to, de repente, se callar etc.

 Coa co�ocac���n �o ��fi�oCoa co�ocac���n �o ��fi�o -mente ao fina� �a�g�n� a��ect�vo� 
�e��n�no� o� ne�tro� p���e�e �or�ar �n�a a�p�a �er�e �e 
a�verb�o� �e �o�o�� soa/soamente, rápida/rapidamente, 
difícil/dificilmente etc.

    
 
ATENCIÓN!

Ao engadirlle o sufixo -mente, os adxectivos 
perden o acento, se o levan: fácil/facilmente.
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Relacións temporais

Anterioridade 

antes (de)

 Antes levaba lentes, pero agora opereime da vista e non 
as necesito. 
 Lava as mans antes de comer.

Posterioridade 

logo (de)
despois (de)
máis tarde 
tras 

... ��n�to�/�n anaco/�n po�co/... �ora�/�ía�/
�e�e�/ano� despois
... ��n�to�/�n anaco/�n po�co/... �ora�/�ía�/
�e�e�/ano� máis tarde
ao cabo de 

 Logo de escoitar a entrevista, responda as preguntas.
 Cheguei sobre as cinco e Pepe dúas horas máis tarde. 
  Chamou hai cinco minutos, pero volverá chamar ao cabo 
de media hora.

Simultaneidade ou inmediatez 

ao �� �nfin�t�vo
mentres
cando

  Ao rematar a carreira, marchou a África para colaborar cunha 
ONG. (= inmediatamente despois de rematar a carreira)
 Cometo demasiados erros ao falar. (= cando falo)
 Escoita música mentres traballa. (= cando traballa)

Falar da duración 

hai �� cant��a�e �e te�po �� que �� verbo

  Hai máis de tres anos que vivo en Galicia. E ti?
  Eu, hai oito anos.

dende/desde hai �� cant��a�e �e te�po

  Non vexo a Rosario dende/desde hai nove meses.

Marcar o inicio dunha acción 

dende/desde �� �ata
dende/desde �� cant��a�e �e te�po
dende/desde que �� verbo

 Dende cando estudas galego?
  Dende xaneiro./Dende hai dous meses./Dende que che-
guei a Santiago.

Conectores para relatar

Introducir unha nova información ou comezar un relato

 Resulta que onte pola noite chamoume e quedamos para saír. 

Introducir unha referencia temporal

 Cando abrín a porta, vin todos os meus compañeiros de traballo.

Darlle secuencia á acción

   Acabamos de cear e puxemos a televisión. Nisto/Entón/
Deseguida chegou Amalia e fomos xogar ás cartas.

Explicar a causa dos acontecementos

  Como/Xa que/Dado que traballas entre semana, fai a compra 
o sábado.

  Nunca fala con estraños porque/xa que/posto que llo prohibe 
a súa nai. 

Presentar consecuencias

  Estaba moi canso, así que/de modo que/polo que se deitou 
ás nove. 

Para corrixir unha información equivocada.

 Aquel non era o meu fillo, senón o meu sobriño. 

Para introducir unha concesión 

 Non son galegos, pero falan galego moi ben. 
 Non son galegos, non obstante, falan galego moi ben.
 Aínda que non son galegos, falan galego moi ben. 

A coordinación

 A coor��nac���n con���te en �n�r ��a� orac���n� �n�epen�ente� 
por �e��o �e ne�o� o� con��nc���n� coor��nante��� �or�an�o 
�n �n�co en�nc�a�o. 
  Cheguei do traballo e preparei a cea para todos.
(= C�eg�e� �o traba��o. Prepare� a cea para to�o�.)

  Vivimos na costa, pero non imos á praia con frecuencia.
(= V�v��o� na co�ta. Non ��o� �o�to á pra�a.)

 �eg�n�o o ��gn�fica�o �a con��nc���n ��e a� �ne�� a� ora�
c���n� coor��na�a� po�en �er �o� �eg��nte� t�po���

–  Cop��at�va� (e, e mais, nin)�� e�pr��gan�e para ���ar o� 
enga��r �eg�ento� �e �n�or�ac���n.
  Ana brincaba no parque e María xogaba ao balón.
  Limpou a casa, fixo a compra e mais preparou a comida. 
  Non comeu nin bebeu nada.
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–  A�ver�at�va� (A�ver�at�va� (pero, mais, porén)�� �ntro��cen �n�a ��ea ��e 
contra�ta con o�tra anter�or�� re�tr�n��n�o o� negan�o o �e� 
��gn�fica�o.
  Gústame Celso, pero non o vou invitar á miña festa.
  Traballa moito, mais nunca ten un peso.
  Estudou maxisterio, porén nunca lle gustaron os nenos.

–  �����nt�va� (ou)�� e�pre�an opc���n� entre a� ��e �e �arca 
�n�a a�ternat�va. 
  Imos ao cine ou vemos un filme na casa?

 
–  ���tr�b�t�va� (ora... ora, ben... ben)�� e�poñen acc���n� a�ter�

nat�va��� pero ��e non �e e�c��en.
  Ora fala ben das amigas, ora non as quere ver. 

–  ��p��cat�va� (é dicir, ou sexa, isto é)�� e�p��can o� ac�aran o 
��gn�fica�o �a pr��e�ra propo��c���n.
  Din que é un forasteiro, ou sexa, que non é de aquí.
 

A subordinación

 A ��bor��nac���n con���te na agr�pac���n �e orac���n��� entre 
a� ��e �a� a�g�n grao �e �epen�enc�a�� n�n �n�co en�n�
c�a�o. 

 ��rac���n� ��bor��na�a� a��ect�va� o� �e re�at�vo.

 ��prega�o� a� orac���n� a��ect�va� o� �e re�at�vo para 
re�tr�n��r�� co�p�etar o� �o��ficar o �ent��o ��n ��b�tant�vo. 
F�nc�onan co�o a��ect�vo� e per�ítenno� ��gar �n�a orac���n 
ao ��b�tant�vo ao ��e �e refiren (antece�ente)�� para ev�tar a 
��a repet�c���n.
 

oración 1
A�g�n� pro�e�ore� coor��narán 
o ���po��o.

oración 2
A�g�n� pro�e�ore� traba��an 
ne�te �n�t�t�to. 

oración de relativo
��� pro�e�ore� ��e traba��an ne�te �n�t�t�to coor��narán o 
���po��o. 

 Xera��ente�� a� orac���n� a��ect�va� �ígan�e á orac���n pr�nc��Xera��ente�� a� orac���n� a��ect�va� �ígan�e á orac���n pr�nc��
pa� por �e��o �e partíc��a� re�at�va� co�o que, quen, cal, 
onde, cuxo... 
 As persoas que saben idiomas poden solicitar este posto.
 O director, quen acaba de marchar, quere vernos mañá.
  A obra, cuxo autor é anónimo, representouse no Gran 
Teatro. 
  O artigo, o cal aínda non lin, foi moi criticado. 
  A zona onde viven ten uns xardíns preciosos.

 �eg�n�o a re�ac���n ��e e�tab�ece co antece�ente�� a� ora��eg�n�o a re�ac���n ��e e�tab�ece co antece�ente�� a� ora�
c���n� a��ect�va� po�en �er e�pec�ficat�va� o� e�p��cat�va�.

 A� orac���n� a��ect�va� �onA� orac���n� a��ect�va� �on especificativas can�o per��ten 
���t�ng��r �n o� var�o� e�e�ento� �entro ��n con��nto.
  Os nenos que levan disfrace participan no festival de 
Entroido. (��� o�tro� neno� non part�c�pan�� ��� e�te�)

 �on�on explicativas a� orac���n� a��ect�va� ��e ��� enga�en 
�n�a �n�or�ac���n �obre o antece�ente�� pero non �on nece�
�ar�a� para ���t�ng���o. �eben �r entre co�a� na e�cr�ta e�� na 
�a�a�� �árcan�e por �n�a pa��a. 

   Carme, que acaba de chegar de Uruguai, pensa facer 
outra viaxe. 

As partículas relativas
 Que po�e re�er�r�e a per�oa� o� a ob�ecto�. 

  O home que saudei onte no mercado é o meu xefe. 
  Este abrigo, que é o meu preferido, merqueino en Nova 
York. 

 Cal/cales e�pr��ga�e �e�pre co art�go �eter��na�o e ta���n 
�e refire a ob�ecto� o� a per�oa�. Aparece con �á�� �rec�en�
c�a en re���tro� �á�� �or�a�� o� c��to�. 

   A escultura, a cal situaron no centro da praza, foi feita por 
un prestixioso artista.

   Os exames aos cales se presenta a directora do proxecto 
serán a próxima semana. 

 Quen e�pr��ga�e con re�erente ���ano e ��ng��ar�� ��� en 
orac���n� e�p��cat�va�. �a���n �� �á�� co��n en conte�to� 
�or�a��.

  O técnico do equipo, quen asumiu toda a culpa, dimitiu. 

 Cuxo re�ac���na�e coa ��ea �e po�e����n o� �e pertenza e 
concor�a en ���nero e n��ero co ��b�tant�vo ��e aco�paña�� 
non co �e� antece�ente. 

O home

cuxo emprego
cuxa familia
cuxos fillos
cuxas obras

Oracións subordinadas substantivas
 ����te �n gr�po �e orac���n� ��bor��na�a� na� ��e o ���e�to����te �n gr�po �e orac���n� ��bor��na�a� na� ��e o ���e�to 
�o verbo pr�nc�pa� e�erce a�g�n t�po �e �nfl�enc�a �obre o 
���e�to �a �ra�e ��bor��na�a�� e�íte�e �n ��ízo�� e�pr���a�e �n 
�ent��ento o� �n�a or�e�� �an�����ta�e �n �e�e�o o� �n�a 
pro��b�c���n etc. Ne�te� ca�o��� o verbo �a orac���n ��bor��na�
�a va� en ��b��nt�vo. 
  O meu pai quere que estude (eu) Medicina.
  Prohíboche (eu) que sigas vendo (ti) ese rapaz.
  A algunhas persoas moléstalles que teñamos (nós) éxito.
  Ao ministro non lle importou que miles de familias per-
desen a súa única fonte de ingresos. 

 Pero can�o o ���e�to �e a�ba� acc���n� �� o �e��o�� e�pre�Pero can�o o ���e�to �e a�ba� acc���n� �� o �e��o�� e�pre�
ga�o� o �nfin�t�vo. 
  Quero (eu) estudar (eu) Filosofía.
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  A moitos homes moléstalles (a eles) ter(eles) que ocu-
parse (eles) das tarefas domésticas.

  Non me importa perder (eu) este posto de traballo, prefi-
ro (eu) durmir (eu) tranquilo.

 ��n�o n� o��ci�n ��inci���� �e e�ite �n ����o o� �n�� v���o�����n�o n� o��ci�n ��inci���� �e e�ite �n ����o o� �n�� v���o���
ci�n i��e��o��� �ob�e �n�� �cci�n q�e �e���i�� �n ���eito �ete��
�in��o, o ve�bo �� ��bo��in��� t��én v�i en ��b��ntivo. 
  É normal que esteades un pouco nerviosos. 
  É lóxico que a xente espere un cambio positivo. 
  É probable que volvan gañar as eleccións. 
  Non parecía posible que a xente aceptase semellantes 
medidas. 

 �e�o c�n�o n� o��ci�n ��inci���� �e e�ite �n ����o v���i�o �����e�o c�n�o n� o��ci�n ��inci���� �e e�ite �n ����o v���i�o ���� 
c���q�e�� in�ivi��o, o �eg�n�o ve�bo v�i en infinitivo. 
  É normal non querer quedar sen traballo. 
(= é no����� ���� to�o o ��n�o)
  É triste ter que emigrar por razóns económicas. 
(= é t�i�te ���� to�o o ��n�o)

 ��n�o n� o��ci�n ��inci���� �fi����o� q�e �n �eito é ve������n�o n� o��ci�n ��inci���� �fi����o� q�e �n �eito é ve����
�e, n� o��ci�n ��bo��in��� �ti��i���o� o in�ic�tivo. 
  Creo que os animais teñen sentimentos. 
  Din que algo vai cambiar.
  Estou convencido de que aprobará o exame. 
  Perdoa, pensaba que eras outra persoa.

 �n c��bio, c�n�o n� o��ci�n ��inci���� neg��o� o� c�e�tio��n c��bio, c�n�o n� o��ci�n ��inci���� neg��o� o� c�e�tio�
n��o� � ve��ci���e �o e���e���o, n� o��ci�n ��bo��in��� 
e���eg��o� o ��b��ntivo. 
  Non creo que Xavier queira vir connosco.
  Dubido que aprobe o exame. 
  Non vexo que esteas preparado para ocupar ese cargo. 
  Eu non dixen que a situación fose cambiar. 

Oracións subordinadas adverbiais 
Oracións causais

 �� o��ci�n� c����i� en�nci�n � c���� �o q�e �e �i n� o��ci�n�� o��ci�n� c����i� en�nci�n � c���� �o q�e �e �i n� o��ci�n 
��inci����. O conecto� q�e ��i� ��ec�ente�ente �� int�o��ce é 
porque, �eg�i�o �o�t�o� co�o xa que, posto que, unha vez 
que, visto que, por mor de (que), a causa de (que), por 
culpa de (que), debido a (que), pois, que e como.
  Mercamos a tele pequena porque a grande nos pareceu 
moi cara.

  Como non están os nenos, sairemos cear fóra. 

Oracións finais
 �� o��ci�n� fin�i� e����ic�n � fin���i���e �� �cci�n �� o��ci�n�� o��ci�n� fin�i� e����ic�n � fin���i���e �� �cci�n �� o��ci�n 
��inci����. O conecto� ��i� �ti��i���o é para (que), �e�o ��i o��
t�o� �o�ib��e�, co�o a que, co gallo de, co fin de (que), co 
propósito de (que), co obxecto de (que), con tal de (que)...
  Vounos chamar para que me digan o resultado.
  Atrasamos o comezo do evento co propósito de que to-
dos estivesen na apertura. 

Oracións consecutivas
 �� o��ci�n� con�ec�tiv�� e���e��n o �e����t��o o� � con�e��� o��ci�n� con�ec�tiv�� e���e��n o �e����t��o o� � con�e�
c�enci� �o� �eito� n�����o� n� o��ci�n ��inci����. O� conec�
to�e� ��i� ��ec�ente� ���� int�o��ci���� �on así que, logo, 
por tanto, por conseguinte, en consecuencia, de modo/
maneira que, de aí que, que (�e�����ente co�bin��o con 
tanto(s)/tanta(s) o� tal/tales).
  Só sairemos despois do xantar, así que non chegamos 
antes das seis.

  Padeceu dunha enfermidade moi grave, de aí que agora 
leve unha vida moi sa. 

Oracións condicionais 
 �� o��ci�n� con�icion�i� e�t�b��ecen �n�� con�ici�n q�e�� o��ci�n� con�icion�i� e�t�b��ecen �n�� con�ici�n q�e 
�ebe c����i��e ���� q�e ���go �e �e���ice. ���� e���e��� �n�� 
con�ici�n �o�ib��e �e �e���i����e, e���eg��o� � e�t��t��� se 
(��e�ente) + ��e�ente o� ��t��o �e in�ic�tivo.
  Se fas a matrícula ata o día 10, regálanche/regalaran-
che unha axenda. 

  Se me chaman para a entrevista, non podo/poderei 
acompañarte ao médico.

Oracións temporais
 �� o��ci�n� con�icion�i� e���e��n o te��o o� o �o�ento�� o��ci�n� con�icion�i� e���e��n o te��o o� o �o�ento 
no q�e �e �e���i�� � �cci�n �� o��ci�n ��inci����. Cando é o 
ne�o ��i� ��ec�ente ���� int�o��ci����, �e�o t��én �e �o�en 
e���eg��, ent�e o�t�o�, antes de (que), despois de (que), 
mentres, en canto...
  Cando cheguei, vin que a porta estaba aberta. 
  Cando teña tempo, irei  verte. 
  Recollín a cociña mentres os nenos durmían a sesta.
  En canto entrei na ducha, soou o teléfono. 
  Estudarei a proposta antes de/despois de pedir o em-
préstito. 

    
 
ATENCIÓN!

Cando se refiren ao futuro, as frases introducidas 
por cando, mentres e en canto van sempre en 
presente de subxuntivo. 
Cando fagas vinte anos, regalarémosche o coche.
En canto remate a carreira, farei esta viaxe.
Mentres non cheguen os convidados, 
terminaremos o xantar.

Impersonalidade

 � i��e��on���i���e ���e�e e���e��� �e v��i�� ��nei���.� i��e��on���i���e ���e�e e���e��� �e v��i�� ��nei���.

SE + verbo en terceira persoa do singular/plural
 ��oit��o� e���eg�� e�t� �o��� c�n�o ���o� in�t��ci�n� o���oit��o� e���eg�� e�t� �o��� c�n�o ���o� in�t��ci�n� o� 
c�n�o no� �e�e�i�o� � co���� q�e �on v���i��� ���� to�o o 
��n�o. 
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  Primeiro, frítense as patacas. 
  Débese pedir permiso antes de entrar.

Verbo en terceira persoa do plural
 �ráta�e �e acc���n� rea��za�a� por �n�a per�oa concreta (o��ráta�e �e acc���n� rea��za�a� por �n�a per�oa concreta (o� 
var�a�)�� c��a ��ent��a�e non ten ��portanc�a para o ��e �a�a�� 
a atenc���n c��ntra�e na acc���n e non no a�ente.
  Que partido botan hoxe na nova canle?
  Abriron un supermercado de gran superficie no noso barrio.
  Din que haberá eleccións anticipadas.

Verbo en segunda persoa do singular
 �ráta�e �e acc���n� ��e ��e a�ectan a to�o o ��n�o�� �nc��í�o��ráta�e �e acc���n� ��e ��e a�ectan a to�o o ��n�o�� �nc��í�o� 
o� �nter�oc�tore�. Non ob�tante�� aín�a ��e e�prega�o� a 
�or�a ti�� non no� re�er��o� ao no�o �nter�oc�tor. �� �n�a �or�
�a �o� caracterí�t�ca �a ��ng�a ora� ��e e���va�e a un/unha 
�� terce�ra per�oa �o ��ng��ar. 
  Con este tráfico, sabes a que hora saes, pero non a que 
hora chegas. 

  Con este tráfico, un/unha sabe a que hora sae, pero non 
a que hora chega.

Discurso referido

 �� ���c�r�o re�er��o�� ta���n c�a�a�o e�t��o �n��recto�� �� a�� ���c�r�o re�er��o�� ta���n c�a�a�o e�t��o �n��recto�� �� a 
tran�������n�� po�o �era� n�n novo conte�to e�pac�a� e te�po�
ra��� �a� pa�abra� ��ta� por o�tro�. 
 Teño moito sono.

 Dixo que ten moito sono.
 Chámame o xoves pola mañá.

 Díxome que o chame o xoves pola mañá.

 �e o ��e re�er��o� �n��recta�ente �� �n�a preg�nta �ntro����e o ��e re�er��o� �n��recta�ente �� �n�a preg�nta �ntro���
c��a por �n�a partíc��a �nterrogat�va�� e�ta vo�ve aparecer no 
���c�r�o re�er��o. 
 Onde mercaches este colete? 

 Preguntoume onde mercara o colete.

 Pero can�o �e trata ��n�a preg�nta �e re�po�ta pec�a�aPero can�o �e trata ��n�a preg�nta �e re�po�ta pec�a�a 
(��/non)�� �ntro��cí�o�a con se no e�t��o �n��recto.
 Tes o enderezo de Eulalia?

 Preguntoume se tiña o enderezo de Eulalia.

 A� acc���n� ��e �e e�pre�an en pre�ente en e�t��o ��recto��A� acc���n� ��e �e e�pre�an en pre�ente en e�t��o ��recto�� 
tran��íten�e�� en �o�ta� oca����n��� en copret��r�to.

L�n� á� 14.00 �
A�ba�� Agora estou xantando.

�� �ía �eg��nte á� 10.00 �
Alba díxome que estaba 
xantando naquel momento. 
(= �a non e�tá �antan�o)

L�n� á� 14.00 �
Ra���n�� Estudo chinés.

�� �ía �eg��nte á� 10.00 �
Ramón díxome que estuda 
chinés.
(= aín�a e�t��a c��n���)

    
 
ATENCIÓN!

Ao cambiar a situación espazo-temporal na que 
se fala, ademais do tempo verbal prodúcense 
outros cambios: desaparecen elementos, 
modifícanse as palabras con marca de persoa 
(como os posesivos e os pronomes persoais) e as 
referencias temporais*. 
  Cariño, estou na miña oficina. Podes traerme 
unha carpeta que esquecín aí? 
  Chamouno dende a súa oficina para 
pedirlle se lle podía levar unha carpeta que 
esquecera na casa. 

 
 * No� �eg��nte� n�ve�� �e Aula de galego �re�o� e�t��an�o progre�

��va�ente to�a� a� corre�ac���n� verba�� e a� �e�a�� ���anza� ��e 
�e pro��cen no ���c�r�o re�er��o.

A voz pasiva

 A voz pa��va ���r�a�e coa� �or�a� �o verbo ser e o part�c�p�o 
�o verbo �e c��a acc���n ��ere�o� �a�ar. 

(e�)
(t�)
(e�/e�a/vo�te�e)
(n���)
(v���)
(e�e�/e�a�/vo�te�e�)

ser
fun
fuches
foi
fomos
fostes
foron

��   part�c�p�o

  A comunidade local construíu esta ponte. 
  Esta ponte foi construída por membros da comunidade 
local.

 Na con�tr�c���n pa��va�� o C� �a orac���n act�va (esta ponte) 
pa�a a �er o ���e�to pa��vo; o ���e�to (a comunidade local) 
conv��rte�e en co�p�e�ento a�ente e va� �e�pre �ntro��c��o 
po�a prepo��c���n por. 

 Na e�tr�t�ra verba��� o verbo ser �� con��ga�o no �e��o 
te�po ca o verbo �a orac���n act�va e co�b�na en n��ero 
e en per�oa co ���e�to pa��vo. Con e�te ta���n concor�a o 
participio en ���nero e n��ero.
  Estes cadros foron pintados por un artista anónimo. 
  O director do proxecto será entrevistado esta semana. 

 ��prega�o� a voz pa��va��
– Can�o no� �ntere�a poñer en ev��enc�a o ���e�to pa��vo o� 

a prop�a acc���n verba�. 
	  Ese home foi condenado inxustamente. 
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– Cando non se coñece, non se quere ou non interesa expre�
sar o axente da acción verbal.

	  A nova escola será inaugurada antes da fin deste curso. 

ESTAR + participio
  O problema esta resolto.
  As decisións xa estaban tomadas. 

 �ste tipo de pasivas e�pr��ase cando o i�portante � o re��ste tipo de pasivas e�pr��ase cando o i�portante � o re�
sultado da acción, o seu efecto sobre o suxeito pasivo, e non 
o da acción en si �es�a. Por este �otivo � �oi frecuente 
o�itir o co�ple�ento axente. 
  Algunhas especies de animais están ameazadas.
  O ordenador xa está reparado.
  A casa estivo vixiada toda a fin de semana. 

Expresión da conxectura

 �xisten varios recursos para facer suposicións.�xisten varios recursos para facer suposicións.

 – supoñer que + indicativo
 – quizais/tal vez + indicativo/subxuntivo
 – ao mellor/igual + indicativo
 – é probable que/é posible que/pode (ser) que + subxuntivo
 – o máis seguro/o máis posible é que + subxuntivo
 – seguramente/probablemente/posiblemente + indicativo
 – seguro que/estou seguro de que + indicativo

 Ta��n pode�os e�pre�ar o futuro de indicativo para facer 
suposicións sobre o presente.
  Sabes onde está Paula? Non a vin en todo o día.
  Estará traballando, coma sempre. (= supoño que está 
traballando.)

 Do �es�o xeito, utiliza�os o condicional para facer suposi�
cións sobre o pasado. 
  O outro día non vin a Mario no partido. 
  Ah, non? Pois estaría enfermo, porque non adoita perder 
ningún.

 A correspondencia entre os te�pos verbais � a se�uinte:

O que sei
Presente
Pret�rito
Copret�rito 

O que supoño
Futuro de indicativo
Condicional
Condicional

    
 
ATENCIÓN!

Coa forma interrogativa convidamos o noso 
interlocutor a especular.
  Que lle pasará a Amanda?
  Onde aprendería Carlos a bailar tan ben?

O vErbO

Formas nominais

 Os verbos teñen tres for�as no�inais, ta��n cha�adas non 
persoais, porque son for�as que non se conxu�an: o infini�
tivo, o participio e o xerundio. �stas for�as co�bínanse con 
outros verbos conxu�ados para for�ar as perífrases verbais. 
Por si soas, teñen as �áis diversas funcións. 

Infinitivo

 Funciona co�o substantivo e, polo tanto, pode ser suxeito 
ou co�ple�ento directo dunha oración. 
  Fumar é malo para a saúde.
  Odio estudar pola noite.

 Ta��n nestes casos pode ter co�ple�entos propios do 
verbo.
  Estudar idiomas é moi necesario hoxe en día. (CD)
  É fundamental explicarlles claramente as cousas aos ne-
nos. (co�ple�ento de �odo, CD e CI)

Participio

 Funciona co�o adxectivo e concorda en x�nero e nú�ero co 
substantivo ao que se refire. Cando quere�os presentar este 
adxectivo co�o o resultado dunha acción, e�pre�á�olo co 
verbo estar.
  A impresora está quebrada. (= al�u�n a quebrou)
  Por que están todas as ventás abertas? (= al�u�n as abriu)

 �un discurso for�al, � frecuente o uso do participio para�un discurso for�al, � frecuente o uso do participio para 
substituír toda unha construción verbal pasiva. 

 (Foron) Detidas seis persoas por un delito de pirataría. 
  O vehículo, (que foi) roubado hai uns meses en Vilalba, fora 
utilizado polos ladróns noutros delitos. 
  A obra, (que foi) composta a principios do século XX, reflicte 
uns valores que aínda seguen vixentes.
  Estes xardíns, (que son) coñecidos como “o viveiro”, foron 
unha encomenda dunha das familias máis podentes da cidade.
  As ventás, (que están) orientadas cara ao leste e ao oeste, 
permiten a entrada de luz durante todo o día. 

Xerundio
 �xpresa o �odo en que al�u�n fai al�o ou a si�ultaneidade�xpresa o �odo en que al�u�n fai al�o ou a si�ultaneidade 
de dúas accións. 
  Marchou chorando.
  Adoito traballar oíndo música. 

 �esta función de adverbio, o xerundio ta��n ad�ite co�ple��esta función de adverbio, o xerundio ta��n ad�ite co�ple�
�entos. 
  Entrou falando moi alto para chamar a atención dos 
asistentes.
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ATENCIÓN!

O xerundio non se emprega na forma negativa. 
Nestes casos, úsase sempre sen + infinitivo. 
 Fíxoo sen querer. 

Tempos de modo indicativo

Presente

(e�)
(t�)
(e�/e�a/vo�te�e)
(n���)
(v���) 
(e�e�/e�a�/vo�te�e�)

ANDAR
an�o
an�as
an�a
an�amos
an�ades
an�an

BEBER
bebo
bebes
bebe
bebemos
bebedes
beben

VIVIR
v�vo
v�ves
v�ve
v�vimos
v�vides
v�ven

 ��prega�o� o pre�ente �e �n��cat�vo para��

 – Facer afir�ac���n� ate�pora���� A auga é H2O.
 –  Fa�ar �e �e�to� �ab�t�a���� Vexo os meus pais todas as fins 

de semana. 
 –  Fa�ar �o pre�ente crono�����co�� Vai moito frío esta mañá, 

verdade?
 –  Pe��r co��a� e acc���n� en preg�nta��� Déixasme cincuenta 

euros?
 –  Fa�ar �e acc���n� ��t�ra� re�ac�ona�a� con �ntenc���n� fir�

�e��� Esta noite chámote e dígoche algo.
 –  Re�atar en pre�ente ���t��r�co�� Logo da invasión napoleóni-

ca, as colonias de ultramar independízanse. 
 –  �ar �n�tr�c���n��� Primeiro refogas a cebola, logo botas a 

carne e o viño branco. 

Copretérito

(e�)
(t�)
(e�/e�a/vo�te�e)
(n���)
(v���)
(e�e�/e�a�/vo�te�e�)

ANDAR
an�aba
an�abas
an�aba
an�abamos
an�abades
an�aban

BEBER
bebía
bebías
bebía
bebiamos
bebiades
bebían

VIVIR
v�vía
v�vías
v�vía
v�viamos
v�viades
v�vían

    
 
ATENCIÓN!

Na primeira e na segunda persoas do plural, 
prodúcese un cambio de sílaba tónica. 

 A�g�n� verbo� pre�entan �or�a� �rreg��are� no copret��r�to��A�g�n� verbo� pre�entan �or�a� �rreg��are� no copret��r�to��

(e�)
(t�)
(e�/e�a/vo�te�e)
(n���)
(v���)
(e�e�/e�a�/vo�te�e�)

SER
era
eras
era
eramos
erades
eran

PÓR
puña
puñas
puña
puñamos
puñades
puñan

TER
tiña
tiñas
tiña
tiñamos
tiñades
tiñan

VIR 
viña
viñas
viña
viñamos
viñades
viñan

    
 
ATENCIÓN!

Os verbos derivados dos anteriores tamén 
presentan as mesmas irregularidades: repor, 
compor, supor, recompor, sobrepor, antepor, 
ater, reter, conter, previr, intervir, sobrevir etc.

 ��� pr�nc�pa�� ��o� �o copret��r�to �on����� pr�nc�pa�� ��o� �o copret��r�to �on�� 
– �e�cr�b�r ca���a�e� en pa�a�o.
  Antes, miña nai levaba o pelo moito máis longo. 
– Pre�entar acc���n� �ab�t�a�� n�n�a etapa �o pa�a�o.
   De neno, agachábame no cuarto cando viña algunha 

visita á casa. 
– �e�cr�b�r a ��t�ac���n arre�or ��n� acontece�ento� ��e 

re�ata�o� (nor�a��ente en pret��r�to).  
A�o�ta�o� e�cr�b�r co��a� co�o a �ata�� a �ora�� o ��gar�� o 
e�ta�o o� o a�pecto �a� per�oa� etc.

   Estaba mirando pola ventá cando vin pasar o meu ir-
mán. Levaba unha roupa un pouco rara...

   Esta mañá apetecíanme tanto uns churros que fun al-
morzar ao bar de abaixo. 

 �a���n e�prega�o� o copret��r�to para re�er�rno� a acc���n��a���n e�prega�o� o copret��r�to para re�er�rno� a acc���n� 
��e �e �nterro�pen o� �e �o��fican ��rante o �e� �n�c�o o� 
o �e� �e�envo�ve�ento. 
   Ía á casa de Iolanda, pero topeime cun amigo e fomos 
tomar algo. (= non fun á casa de Iolanda)

 No�tro� ca�o��� �e��ante verbo� co�oNo�tro� ca�o��� �e��ante verbo� co�o pensar�� querer o� ir�� 
o copret��r�to �erve para e�pre�ar a no�a �ntenc���n �e �evar a 
cabo �n�a acc���n ��e fina��ente non c�ega a ter ��gar.
   Pensaba quedar a estudar na biblioteca, pero ao final fun 
para a casa. 

   Ía pasar as vacacións cuns amigos, pero enfadámonos e 
ao final decidín ir de viaxe só.

   A semana pasada queriamos pintar toda a casa, pero 
chegaron uns amigos por sorpresa e, claro, non puidemos. 

Pretérito

(e�)
(t�)
(e�/e�a/vo�te�e)
(n���)
(v���) 
(e�e�/e�a�/vo�te�e�)

ANDAR

an�ei
an�aches
an�ou
an�amos
an�astes
an�aron

BEBER

bebín
bebiches
bebeu
bebemos
bebestes
beberon

VIVIR

v�vín
v�viches
v�viu
v�vimos
v�vistes
v�viron
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cento v�nte e nove

 �� pret��r�to e�pr��ga�e para re�atar acc���n� pa�a�a��� re�ac�o�
na�a� o� non co pre�ente. 
 Esta semana coñecín moita xente interesante.
 Onte ceei cuns amigos.
 O mes pasado descubrín un restaurante xenial. 

verbos con terminacións irregulares

 ��� �eg��nte� verbo� pre�entan �rreg��ar��a�e� prop�a� na raíz��� �eg��nte� verbo� pre�entan �rreg��ar��a�e� prop�a� na raíz 
e teñen �n�a� ter��nac���n� e�pec�a�� no pret��r�to�� �n�epen�
�ente�ente �a con��gac���n á ��e pertenzan.

e�tar 
��c�r 
�acer 
ter 
po�er
poñer
��erer
traer
�aber

estiv-
dix-
fix-
tiv-
puid-
pux-
quix-
troux-
soub-

-en
-eches
-o
-emos
-estes
-eron

    
 
ATENCIÓN!

Na primeira e na terceira persoas do singular 
dos verbos regulares, a última sílaba é tónica; 
nos irregulares, en cambio, a sílaba tónica é a 
penúltima.
Os verbos ir e ser teñen a mesma forma no 
pretérito.

Antepretérito

(e�)
(t�)
(e�/e�a/vo�te�e)
(n���)
(v���) 
(e�e�/e�a�/vo�te�e�)

ANDAR
an�ara
an�aras
an�ara
an�aramos
an�arades
an�aran

BEBER
bebera
beberas
co�era
beberamos
beberades
beberan

VIVIR
v�vira
v�viras
v�vira
v�viramos
v�virades
v�viran

 Algúns verbos irregulares

DICIR
dixera
dixeras
dixera
dixeramos
dixerades
dixeran

ESTAR
estivera
estiveras
estivera
estiveramos
estiverades
estiveran

FACER
fixera
fixeras
fixera
fixeramos
fixerades
fixeran

IR/SER
fora
foras
fora
foramos
forades
foran

TER
tivera
tiveras
tivera
tiveramos
tiverades
tiveras

 ��prega�o� e�te te�po para �arcar ��e �n�a acc���n 
pa�a�a �� anter�or a o�tra acc���n ta���n pa�a�a�� �a �en�
c�ona�a.
  Cando Alfredo chegou ao hospital, súa muller xa dera a 
luz. ((= a �eg�n�a acc���n �� anter�or á pr��e�ra�� A��re�o non 
e�taba can�o nace� o beb��)

Pospretérito
 ��bten�e o po�pret��r�to enga�ín�o��e ao �nfin�t�vo a� ter��na���bten�e o po�pret��r�to enga�ín�o��e ao �nfin�t�vo a� ter��na�
c���n� �ía�� �ías�� �ía�� �iamos�� �iades e ían.

(e�)
(t�)
(e�/e�a/vo�te�e)
(n���)
(v���) 
(e�e�/e�a�/vo�te�e�)

ANDAR
an�aría
an�arías
an�aría
an�ariamos
an�ariades
an�arían

BEBER
bebería
beberías
bebería
beberiamos
beberiades
beberían

VIVIR
v�v�ría
v�v�rías
v�v�ría
v�v�riamos
v�v�riades
v�v�rían

 �on �rreg��are� o� �e��o� verbo� ��e en ��t�ro�� ta���n 
c�n�a �rreg��ar��a�e ��e a�ecta a raíz.

�ICIR
��ría
��rías
��ría
��riamos
��riades
��ría

FACER
�aría
�arías
�aría
�ariamos
�ariades
�arían

 ��a�o� o po�pret��r�to para e�pre�ar �e�e�o� ���íc��e� o���a�o� o po�pret��r�to para e�pre�ar �e�e�o� ���íc��e� o� 
��po��b�e� �e rea��zar. 
  Que soño! Iría durmir agora mesmo se puidese.

 Para acon�e��ar.Para acon�e��ar.
  Deberías empezar a estudar. Falta moi pouco para os 
exames.

 Para pe��r corte��ente ��e a�g���n �aga a�go.Para pe��r corte��ente ��e a�g���n �aga a�go.
  Importaríache axudarme cos deberes?
  Poderías suxeitar isto un momento, por favor?

 Para evocar ��t�ac���n� ��a��nar�a�.Para evocar ��t�ac���n� ��a��nar�a�.
  Se soubese tocar un instrumento, tocaría nun grupo.

 Para op�nar �obre acc���n� e con��ta�.Para op�nar �obre acc���n� e con��ta�.
  Eu nunca casaría por diñeiro.    

Alternancia dos tempos 
do pasado no relato

 N�n re�ato po�e�o� �t���zar var�o� te�po� �o pa�a�o. Face�N�n re�ato po�e�o� �t���zar var�o� te�po� �o pa�a�o. Face�
�o� avanzar a ���tor�a con ca�a novo �e�to ��e pre�enta�o� 
en pret��r�to. 
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  Aquel día Xan non oíu o espertador e espertou media 
hora tarde. Saíu da casa sen almorzar e colleu un taxi. 
Por sorte, conseguiu chegar a tempo ao aeroporto. 

 Por o�tra ban�a�� en ca�a �e�to po�e�o� ��eter a acc���n�� ePor o�tra ban�a�� en ca�a �e�to po�e�o� ��eter a acc���n�� e 
���rar�� a� c�rc�n�tanc�a� ��e a ro�ean. Para ��to�� ��a�o� o 
copret��r�to.
  Aquel día Xan estaba moi canso e non oíu o espertador, 
así que espertou media hora tarde. Como non tiña tempo, 
saíu da casa sen almorzar e colleu un taxi. Por sorte, non 
había moito tráfico e conseguiu chegar ao aeroporto a 
tempo.

 A e�ecc���n ��e �ace�o� entre pret��r�to e copret��r�to nonA e�ecc���n ��e �ace�o� entre pret��r�to e copret��r�to non 
�epen�e �a ��rac���n �a� acc���n��� �en��n �a �ane�ra na ��e 
��ere�o� pre�enta�a� e �a ��a ��nc���n no re�ato. 
  Onte, como estaba chovendo, non saín. (Non �ntere�a o 
fin �a c��v�a�� pre�entá�o�a co�o �n�a c�rc�n�tanc�a �e 
�non �aír��)

  Onte estivo chovendo todo o día e non saín. (In�or�o �a 
��rac���n �a c��v�a e �o �e�to �e �non �aír��)

 Co antepret��r�to �arca�o� ��e �n�a acc���n �� anter�or aCo antepret��r�to �arca�o� ��e �n�a acc���n �� anter�or a 
o�tra �a �enc�ona�a. �e novo�� o re�ato non avanza�� �a�o� 
�n �a�to atrá��� en �era� para e�p��car a�g�n�a c�rc�n�tanc�a 
pa�a�a. 
  Aquel día Xan estaba moi canso porque estivera estu-
dando ata a madrugada e non oíu o espertador, así que 
espertou media hora tarde...

Futuro

 �� ��t�ro ���r�a�e enga�ín�o��e ao �nfin�t�vo a� ter��nac���n��� ��t�ro ���r�a�e enga�ín�o��e ao �nfin�t�vo a� ter��nac���n� 
�ei�� �ás�� �á�� �emos�� �edes e �án.

(e�)
(t�)
(e�/e�a/vo�te�e)
(n���)
(v���) 
(e�e�/e�a�/vo�te�e�)

ANDAR
an�arei
an�arás
an�ará
an�aremos
an�aredes
an�arán

BEBER
beberei
beberás
beberá
beberemos
beberedes
beberán

VIVIR
v�v�rei
v�v�rás
v�v�rá
v�v�remos
v�v�redes
v�v�rán

 �a� �o� po�co� verbo� �rreg��are�. ��te� pre�entan �n ca���a� �o� po�co� verbo� �rreg��are�. ��te� pre�entan �n ca��
b�o na raíz�� pero teñen a� �e��a� ter��nac���n� c��� verbo� 
reg��are�. 

DICIR
��rei
��rás
��rá
��remos
��redes
��rán

FACER
�arei
�arás
�ará
�aremos
�aredes
�arán

    
 
ATENCIÓN!

Todos os verbos compostos dos anteriores 
tamén teñen formas irregulares de futuro: 
desfacer, predicir, refacer...

 Empregamos o futuro para referirnos ao futuro cronoló-
xico dunha maneira neutra. Utilizámolo para facer predi-
cións ou para expresar que algo ocorrerá inexorablemente. 
  Mañá fará sol en todo o país. 
  As cartas din que terás moitos fillos. 
  O sol sairá mañá ás 6.42 h.

cento tr�nta130
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 �a��a���n ��a�o� e�te te�po para �or���ar ��p��te�e� �obre o ��t��
ro o� o pre�ente�� a�g�n�a� vece� aco�paña�o por �arca�ore� 
co�o seguramente�� probablemente�� posiblemente etc.
  Non sei onde deixei as chaves do coche.
  Pois estarán sobre o moble da entrada, coma sempre.
  Que vas facer esta noite?
  Pois seguramente quedarei na casa. E ti?
  Eu creo que sairei tomar algo por aí. 

 
   

 
ATENCIÓN!
Para falar de plans, intencións e accións futuras en 
galego emprégase máis frecuentemente o presente 
de indicativo ou a perífrase ir + infinitivo.
• Mañá temos a comida na casa. Axúdasme? 
• Pois non podo. Vou falar co propietario do piso 
ás 12 h e non sei a que hora volvo.

O SUbXUNTIvO

Presente de subxuntivo

 A con��gac���n �� ca�e ����nt�ca á �o pre�ente �e �n��cat�vo��A con��gac���n �� ca�e ����nt�ca á �o pre�ente �e �n��cat�vo�� 
��� �e �nverte a voga� te�át�ca.

�ar    �    e
�er/��r �    a

(e�)
(t�)
(e�/e�a/vo�te�e)
(n���)
(v���) 
(e�e�/e�a�/vo�te�e�)

ANDAR
an�e
an�es
an�e
an�emos
an�edes
an�en

COMER
co�a
co�as
co�a
co�amos
co�ades
co�an

ESCRIBIR
e�cr�ba
e�cr�bas
e�cr�ba
e�cr�bamos
e�cr�bades
e�cr�ban

Algúns verbos irregulares

DAR
�ea
�ea�
�ea
�ea�o�
�ea�e�
�ean

DICIR
��ga
��ga�
��ga
��ga�o�
��ga�e�
��gan

ESTAR
e�tea
e�tea�
e�tea
e�tea�o�
e�tea�e�
e�tean

FACER
�aga
�aga�
�aga
�aga�o�
�aga�e�
�agan

IR
va�a
va�a�
va�a
va�a�o�
va�a�e�
va�an

TER
teña
teña�
teña
teña�o�
teña�e�
teñan

SER
�e�a
�e�a�
�e�a
�e�a�o�
�e�a�e�
�e�an

VIR
veña
veña�
veña
veña�o�
veña�e�
veñan

 Fí�ate en ��e �o�to� verbo� ��e pre�entan �n�a �rreg��ar��Fí�ate en ��e �o�to� verbo� ��e pre�entan �n�a �rreg��ar��
�a�e na pr��e�ra per�oa �o pre�ente �e �n��cat�vo teñen e�a 
�e��a �rreg��ar��a�e no pre�ente �e ��b��nt�vo. �� o ca�o�� 
por e�e�p�o�� �o� verbo� pór, facer, ver, ter e ir.

 �obre o e�prego �o pre�ente �e ��b��nt�vo�� po�e� atopar�obre o e�prego �o pre�ente �e ��b��nt�vo�� po�e� atopar 
�á�� �n�or�ac���n na �ecc���n �A ��bor��nac���n��. 

IMPERATIvO

Imperativo afirmativo

 �� ��perat�vo afir�at�vo en ga�ego ten catro �or�a����� ��perat�vo afir�at�vo en ga�ego ten catro �or�a��� ti e vós 
(�n�or�a�); vostede e vostedes (�or�a�).

(t�)
(v���)
(vo�te�e)
(vo�te�e�)

ANDAR
an�a
an�ade
an�e
an�en

BEBER
bebe
bebede
beba
beban

VIVIR
v�ve
v�v�de
v�va
v�van

 A� �or�a� paraA� �or�a� para ti e vós obt��ñen�e e����nan�o o -s fina� �a 
�or�a corre�pon�ente en pre�ente.
e�t��a� = estuda e�t��a�e� = estudade     
co�e� = come  co�e�e� = comede

    
 
ATENCIÓN!

Algúns verbos irregulares non seguen esta regra 
para ti. 
poñer/pór = pon   facer = fai   vir = ven    ter = ten 
As formas para vostede e vostedes obtéñense 
cambiando a vogal temática da forma 
correspondente do presente:
estuda = estude   estudan = estuden      
come = coma     comen = coman 

    
 
ATENCIÓN!

Moitos verbos que son irregulares na primeira 
persoa do presente teñen, no imperativo 
afirmativo de vostede e vostedes, a mesma raíz 
irregular. 
poño = poña/n     saio = saia/n     fago = faga/n   
veño = veña/n    vexo = vexa/n  teño = teña/n      
oio = oia/n      digo = diga/n     traio = traia/n

cento tr�nta e �n
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 ��� verbo���� verbo� ser e ir pre�entan �or�a� e�pec�a�� no ��perat�vo 
afir�at�vo.

SER IR
(ti)
(vós)
(vostede)
(vostedes)

sé
sede
sexa
sexan

vai
ide
vaia
vaian

Imperativo negativo

 A� �or�a� �o ��perat�vo negat�vo �on a� �e��a� �o pre�en�A� �or�a� �o ��perat�vo negat�vo �on a� �e��a� �o pre�en�
te �e ��b��nt�vo para to�a� a� per�oa�.

ANDAR
non an�es
non an�e
non an�edes
non an�en

BEBER
non bebas 
non beba                
          
non bebades                       
non beban                                                                                              

VIVIR
non v�vas
non v�va
non v�vades
non v�van

 Recor�a ��e co ��perat�vo negat�vo o� prono�e� van ��anteRecor�a ��e co ��perat�vo negat�vo o� prono�e� van ��ante 
�o verbo�� agá� na� perí�ra�e� on�e a ��a po��c���n po�e var�ar.
  Non me esperes para cear. Vou chegar moi tarde.
  Non te vaias esquecer da reunión!/Non vaias esquecer-
te da reunión!

 ��prega�o� o ��perat�vo para����prega�o� o ��perat�vo para��
– �ar �n�tr�c���n�.
   Retire o plástico protector e coloque o aparato sobre 

unha superficie estable. 
– Conce�er per���o.
	   Podo entrar un momento?
	   Si, claro. Pasa, pasa.
– ���recer a�go.
	   Toma, proba estas galletas. Están boísimas.
– Acon�e��ar.
	   Non sei que poñer para a cea de traballo de mañá.
	   Pon o vestido azul, non? Quédache moi ben. 

    
 
ATENCIÓN!

Ás veces empregamos o imperativo para dar 
ordes ou pedir accións, pero só en situacións 
moi xerarquizadas ou de moita confianza. 
Adoitamos suavizar este emprego con elementos 
como por favor, veña etc., ou xustificando a 
petición. 
  Por favor, Francisco, fágame dez copias destes 
documentos.
  Ven comigo de compras... veña, que logo non 
podo con todas as bolsas.

Perífrases verbais

 A� perí�ra�e� verba�� �on con�tr�c���n� ��e �e �or�an conA� perí�ra�e� verba�� �on con�tr�c���n� ��e �e �or�an con 
�o�� o� �á�� verbo��� �n con��ga�o (c��o ��gn�fica�o �e ve 
�o��fica�o) e o�tro na �or�a no��na� o� non per�oa� (�nfi�
n�t�vo�� part�c�p�o o� �er�n��o). Na�g�n�a� perí�ra�e��� e�te� 
verbo� e�tán conecta�o� por a�g�n e�e�ento �e re�ac���n 
(prepo��c���n o� con��nc���n). 
  Aínda que xa cumpriu setenta anos, segue traballando.
  Este verán imos matricularnos nun dos cursos que ofrece 
o centro social do barrio.

  Teño que falar cos pais dos rapaces sobre a próxima ex-
cursión.

 A� perí�ra�e� po�en enca�ear�e��A� perí�ra�e� po�en enca�ear�e��
   Di que está deixando de fumar. (estar �� �er�n��o/dei-
xar de �� �nfin�t�vo)

   Vas seguir indo a ese restaurante despois do que pasou? 
(ir �� �nfin�t�vo/seguir �� �er�n��o)

 A cont�n�ac���n�� �í�tan�e a� pr�nc�pa�� perí�ra�e� verba�� �oA cont�n�ac���n�� �í�tan�e a� pr�nc�pa�� perí�ra�e� verba�� �o 
ga�ego e a re�ac���n �o ��e po�en �n��car.

Acabar de/Rematar de + infinitivo
 In��ca o re�ate ��n�a acc���n�� �era��ente n�n pa�a�oIn��ca o re�ate ��n�a acc���n�� �era��ente n�n pa�a�o 
recente.

  Acabas de chegar e xa pensas saír de novo?
  Por fin rematei de poñer o pavimento!

Andar + xerundio/a + infinitivo
 In��ca ��e a acc���n e�tá en proce�o�� �� re�terat�va o� pro�In��ca ��e a acc���n e�tá en proce�o�� �� re�terat�va o� pro�
�onga�a no te�po.

  
buscando  Anda a buscar    un piso no centro.

Botar(se) a/Comezar a/Empezar a/Poñerse a + infinitivo
 ��pr��gan�e para �n��car o co�ezo ��n�a acc���n.��pr��gan�e para �n��car o co�ezo ��n�a acc���n.

   Cada vez que vexo ese filme, bótome a chorar coma 
unha tola. 

   O partido suspendeuse porque comezou/empezou a ne-
var.

   Nada máis chega á oficina, ponse a dar ordes a todos.

Dar + participio 
 �n �ra�e� negat�va� e �nterrogat�va��� �n��ca a ��po��b�����n �ra�e� negat�va� e �nterrogat�va��� �n��ca a ��po��b����
�a�e o� a ��fic��ta�e �e re�atar o� c��pr�r �n�a acc���n. 
Con �ra�e� afir�at�va��� �n��ca a capac��a�e �e rea��zar 
a�go�� pero �� po�co �rec�ente ne�te t�po �e conte�to�. 

  Non darán chegado antes das nove. 
  Cres que darás feito todo o traballo ata mañá?

cento tr�nta e �o��
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 Dar en + infinitivo 
 ��pre�a o co�ezo ��n�a nova acc���n�� �áb�to o� co�t��e.��pre�a o co�ezo ��n�a nova acc���n�� �áb�to o� co�t��e.

   Agora deu en chamarme todas as noites para contarme a 
xornada.

   Nada máis tiveron o neno, deron en pasar as fins de 
semana na aldea.

   Leva o paraugas porque dará en chover en calquera 
momento. 

Deber (de) + infinitivo 
 Po�e �n��car�� por �n�a ban�a�� obr�gator�e�a�e o� �eber e��Po�e �n��car�� por �n�a ban�a�� obr�gator�e�a�e o� �eber e�� 
por o�tra�� ��p��te�e o� probab����a�e. 

   Debedes visitar os vosos avós máis a miúdo. 
   Debeu (de) conseguir un ascenso no traballo porque 
dixo que nos invitará a unha copa.

Deixar de + infinitivo 
 In��ca a �nterr�pc���n �a acc���n e�pre�a�a po�o �nfin�t�vo.In��ca a �nterr�pc���n �a acc���n e�pre�a�a po�o �nfin�t�vo. 

   Deixei de fumar cando quedei embarazada.

Estar para + infinitivo
 In��ca ��e �n�a acc���n e�tá a p���e� �e ocorrer��In��ca ��e �n�a acc���n e�tá a p���e� �e ocorrer�� 

   Estaba para saír cando chegaron os meus tíos. 

Estar + xerundio/a + infinitivo
 �t��íza�e para �n��car ��e �n�a acc���n e�tá en proce�o.�t��íza�e para �n��car ��e �n�a acc���n e�tá en proce�o.

  
rematando  Estaba a rematar   a cea cando soou o teléfono.

Haber (de) + infinitivo
 In��ca obr�gator�e�a�e�� c�n �at�z �e ��t�r��a�e�� e probab��In��ca obr�gator�e�a�e�� c�n �at�z �e ��t�r��a�e�� e probab��
���a�e.

  Has (de) facer o que che digan. 
  Aínda hei de mercarche un cabaliño. 
  Os nenos han (de) estar na eira xogando. 

Hai que/Ter que (de) + infinitivo
 �t��ízan�e para �n��car a obr�gac���n o� a nece���a�e �e �a��t��ízan�e para �n��car a obr�gac���n o� a nece���a�e �e �a�
cer a�go. Hai que e�pre�a a obr�gator�e�a�e ��n�a �or�a 
�á�� �era� e ��per�oa��� �entre� ��e ter que o �a� �e �e�to 
�á�� per�oa�. 

   Hai que baixar o lixo, quen pode facelo?
   Teño que/de axudar o meu irmán cos deberes.
   Teño que/de conseguir unha parella para as clases de 
baile. 

Ir + infinitivo
 �t��íza�e para �a�ar �e acc���n� ��t�ra� v�nc��a�a� ao �o��t��íza�e para �a�ar �e acc���n� ��t�ra� v�nc��a�a� ao �o�
�ento pre�ente o� �e a�go ��e p�an�fica�o� co�o �n�a 
�ntenc���n. 

   Para a semana imos ter outra reunión. 
   Vou chamalo hoxe mesmo e (vou) contarlle todo o que 
ocorreu.

Ir/Vir + xerundio
 ��pr��gan�e para �n��car o �e�envo�ve�ento progre��vo o���pr��gan�e para �n��car o �e�envo�ve�ento progre��vo o� 
gra��a� ��n�a acc���n.

  Fun lendo estes libros ata rematar toda a colección.
  Veñen traballando niso dende hai seis anos.

Levar + participio 
 In��ca ��e a acc���n e�pre�a�a po�o �nfin�t�vo re�ato� enIn��ca ��e a acc���n e�pre�a�a po�o �nfin�t�vo re�ato� en 
var�a� oca����n� o� ��e �e rea��za �e �e�to cont�n�a�o. 

  Levo ido alí moitas veces e nunca o vin.
  Levaba pouco durmido cando o espertou o teléfono.

Levar + xerundio (+ cantidade de tempo)
 ��pre�a o te�po tran�corr��o �en�e o co�ezo ��n�a��pre�a o te�po tran�corr��o �en�e o co�ezo ��n�a  
acc���n.

  Levaban vivindo tres anos na casa da aldea.
  Levan máis dunha semana preparando o exame. 

cento tr�nta e tre�
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Poder + infinitivo 
 ��pr��ga�e para e�pre�ar probab����a�e o� ��p��te�e.��pr��ga�e para e�pre�ar probab����a�e o� ��p��te�e.

   Como aínda non conseguiron os billetes, pode ser que 
non veñan para o Nadal.

Seguir + xerundio 
 In��ca ��e �n�a acc���n non �e �nterro�pe�.In��ca ��e �n�a acc���n non �e �nterro�pe�.

  Suso segue saíndo con Marisol, a súa primeira moza.

Ter + participio
 ��pre�a a re�terac���n ��n�a acc���n no pa�a�o.��pre�a a re�terac���n ��n�a acc���n no pa�a�o.

   Ten colaborado coa comisión de festas da localidade en 
varias ocasións. 

Vir (a)/Acabar por/Chegar a + infinitivo 
 In��can a �o��c���n o� o re���ta�o fina� ��n proce�o o�In��can a �o��c���n o� o re���ta�o fina� ��n proce�o o� 
��n�a acc���n. 

   Apenas se relacionaban de mozos, e logo viñeron (a) ser 
moi bos amigos.

   Despois de procurar en varias tendas, acabou por mer-
car o primeiro coche que vira.

   Fixo moitos cartos en América, aínda que non chegou a 
ser millonario.

Volver + infinitivo   
 In��ca a repet�c���n �a acc���n e�pre�a�a no �nfin�t�vo.In��ca a repet�c���n �a acc���n e�pre�a�a no �nfin�t�vo.

   Se volves saír con eses rapaces, poderás ter serios pro-
blemas.

   Cando me xubile, volverei estudar idiomas.

    
 
ATENCIÓN!

Cando o participio aparece flexionado, 
concordando co complemento, non se trata 
dunha perífrase, senón do seu emprego como 
adxectivo. 
  Levo lidas trinta páxinas deste libro.
  Xa teño terminados os informes que me 
pediches. 

cento tr�nta e catro
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Conxugación verbal

Paradigma dos verbos regulares 
 

ANDAR

INDICATIVO SUBXUNTIVO IMPERATIVO

Presente Copretérito Pretérito Presente
AFIRMATIVO

an�o
an�a�
an�a
an�a�o�
an�a�e�
an�an

an�aba
an�aba�
an�aba
an�aba�o�
an�aba�e�
an�aban

an�e�
an�ac�e�
an�o�
an�a�o�
an�a�te�
an�aron

an�e
an�e�
an�e
an�e�o�
an�e�e�
an�en

an�a
an�e

an�a�e
an�en

Antepretérito Futuro Pospretérito FORMAS NOMINAIS

an�ara
an�ara�
an�ara
an�ara�o�
an�ara�e�
an�aron

an�are�
an�ará�
an�ará
an�are�o�
an�are�e�
an�arán

an�aría
an�aría�
an�aría
an�ar�a�o�
an�ar�a�e�
an�arían

Infinitivo: an�ar

Xerundio: an�an�o

Participio: an�a�o

BEBER

INDICATIVO SUBXUNTIVO IMPERATIVO

Presente Copretérito Pretérito Presente
AFIRMATIVO

bebo
bebe�
bebe
bebe�o�
bebe�e�
beben

bebía
bebía�
bebía
beb�a�o�
beb�a�e�
bebían

bebín
beb�c�e�
bebe�
bebe�o�
bebe�te�
beberon

beba
beba�
beba
beba�o�
beba�e�
beban

bebe
beba

bebe�e
beban

Antepretérito Futuro Pospretérito FORMAS NOMINAIS

bebera
bebera�
bebera
bebera�o�
bebera�e�
beberan

bebere�
beberá�
beberá
bebere�o�
bebere�e�
beberán

bebería
bebería�
bebería
beber�a�o�
beber�a�e�
beberían

Infinitivo�� beber

Xerundio�� beben�o

Participio�� beb��o
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PARTIR

INDICATIVO SUBXUNTIVO IMPERATIVO

Presente Copretérito Pretérito Presente
AFIRMATIVO

parto
parte�
parte
part��o�
part��e�
parten

partía
partía�
partía
part�a�o�
part�a�e�
partían

partín
part�c�e�
part��
part��o�
part��te�
part�ron

parta
parta�
parta
parta�o�
parta�e�
partan

parte
parta

part��e
partan

Antepretérito Futuro Pospretérito FORMAS NOMINAIS

part�ra
part�ra�
part�ra
part�ra�o�
part�ra�e�
part�ran

part�re�
part�rá�
part�rá
part�re�o�
part�re�e�
part�rán

part�ría
part�ría�
part�ría
part�r�a�o�
part�r�a�e�
part�rían

Infinitivo�� part�r

Xerundio�� part�n�o

Participio�� part��o
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Principais verbos irregulares 
 

DICIR

INDICATIVO SUBXUNTIVO IMPERATIVO

Presente Copretérito Pretérito Presente
AFIRMATIVO

��go
���
��
��c��o�
��c��e�
��n

��cía
��cía�
��cía
��c�a�o�
��c�a�e�
��cían

���en
���ec�e�
���o
���e�o�
���e�te�
���eron

��ga
��ga�
��ga
��ga�o�
��ga�e�
��gan

��
��ga

��c��e
��gan

Antepretérito Futuro Pospretérito FORMAS NOMINAIS

���era
���era�
���era
���era�o�
���era�e�
���eran

��re�
��rá�
��rá
��re�o�
��re�e�
��rán

��ría
��ría�
��ría
��r�a�o�
��r�a�e�
��rían

Infinitivo�� ��c�r

Xerundio�� ��c�n�o

Participio�� ��to

ESTAR

INDICATIVO SUBXUNTIVO IMPERATIVO

Presente Copretérito Pretérito Presente
AFIRMATIVO

e�to�
e�tá�
e�tá
e�ta�o�
e�ta�e�
e�tán

e�taba
e�taba�
e�taba
e�taba�o�
e�taba�e�
e�taban

e�t�ven
e�t�vec�e�
e�t�vo
e�t�ve�o�
e�t�ve�te�
e�t�veron

e�tea
e�tea�
e�tea
e�tea�o�
e�tea�e�
e�tean

e�tá
e�tea

e�ta�e
e�tean

Antepretérito Futuro Pospretérito FORMAS NOMINAIS

e�t�vera
e�t�vera�
e�t�vera
e�t�vera�o�
e�t�vera�e�
e�t�veran

e�tare�
e�tará�
e�tará
e�tare�o�
e�tare�e�
e�tarán

e�taría
e�taría�
e�taría
e�tar�a�o�
e�tar�a�e�
e�tarían

Infinitivo�� e�tar

Xerundio�� e�tan�o

Participio�� e�ta�o
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FACER

INDICATIVO SUBXUNTIVO IMPERATIVO

Presente Copretérito Pretérito Presente
AFIRMATIVO

�ago
�a�
�a�
�ace�o�
�ace�e�
�an

�acía
�acía�
�acía
�ac�a�o�
�ac�a�e�
�acían

fi�en
fi�ec�e�
fi�o
fi�e�o�
fi�e�te�
fi�eron

�aga
�aga�
�aga
�aga�o�
�aga�e�
�agan 

�a�
�aga

�ace�e
�agan

Antepretérito Futuro Pospretérito FORMAS NOMINAIS

fi�era
fi�era�
fi�era
fi�era�o�
fi�era�e�
fi�eran

�are�
�ará�
�ará
�are�o�
�are�e�
�arán

�aría
�aría�
�aría
�ar�a�o�
�ar�a�e�
�arían

Infinitivo�� �acer

Xerundio�� �acen�o

Participio�� �e�to

HABER

INDICATIVO SUBXUNTIVO IMPERATIVO

Presente Copretérito Pretérito Presente
AFIRMATIVO

�e�
�a�
�a�� �a�
�abe�o�
�abe�e�
�an

�abía
�abía�
�abía
�ab�a�o�
�ab�a�e�
�abían

�o�ben
�o�bec�e�
�o�bo
�o�be�o�
�o�be�te�
�o�beron

�a�a
�a�a�
�a�a
�a�a�o�
�a�a�e�
�a�an

��
��

��
��

Antepretérito Futuro Pospretérito FORMAS NOMINAIS

�o�bera
�o�bera�
�o�bera
�o�bera�o�
�o�bera�e�
�o�beran

�abere�
�aberá�
�aberá
�abere�o�
�abere�e�
�aberán

�abería
�abería�
�abería
�aber�a�o�
�aber�a�e�
�aberían

Infinitivo�� �aber

Xerundio�� �aben�o

Participio�� �ab��o
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IR

INDICATIVO SUBXUNTIVO IMPERATIVO

Presente Copretérito Pretérito Presente
AFIRMATIVO

vo�
va�
va�
��o�
��e�
van

ía
ía�
ía
�a�o�
�a�e�
ían

��n
��c�e�
�o�
�o�o�
�o�te�
�oron

va�a
va�a�
va�a
va�a�o�
va�a�e�
va�an

va�
va�a
vamos
��e
va�an

Antepretérito Futuro Pospretérito FORMAS NOMINAIS

�ora
�ora�
�ora
�ora�o�
�ora�e�
�oran

�re�
�rá�
�rá
�re�o�
�re�e�
�rán

�ría
�ría�
�ría
�r�a�o�
�r�a�e�
�rían

Infinitivo�� �r

Xerundio�� �n�o

Participio�� ��o

PODER

INDICATIVO SUBXUNTIVO IMPERATIVO

Presente Copretérito Pretérito Presente
AFIRMATIVO

po�o
po�e�
po�e
po�e�o�
po�e�e�
po�en

po�ía
po�ía�
po�ía
po��a�o�
po��a�e�
po�ían

p���en
p���ec�e�
p���o
p���e�o�
p���e�te�
p���eron

po��a
po��a�
po��a
po��a�o�
po��a�e�
po��an

po�e
po��a

po�e�e
po��an

Antepretérito Futuro Pospretérito FORMAS NOMINAIS

p���era
p���era�
p���era
p���era�o�
p���era�e�
p���eran

po�ere�
po�erá�
po�erá
po�ere�o�
po�ere�e�
po�erán

po�ería
po�ería�
po�ería
po�er�a�o�
po�er�a�e�
po�erían

Infinitivo�� po�er

Xerundio�� po�en�o

Participio�� po���o
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POÑER/PÓR

INDICATIVO SUBXUNTIVO IMPERATIVO

Presente Copretérito Pretérito Presente
AFIRMATIVO

poño/poño
po�/po�
pon/pon
poñe�o�/po�o�
poñe�e�/pon�e�
poñen/pon

poñía/p�ña
poñía�/p�ña
poñía/p�ña
poñ�a�o�/p�ña�o�
poñ�a�e�/p�ña�e�
poñían/p�ñan

p��en
p��ec�e�
p��o
p��e�o�
p��e�te�
p��eron

poña
poña�
poña
poña�o�
poña�e�
poñan

pon
poña

poñe�e/pon�e
poñan

Antepretérito Futuro Pospretérito FORMAS NOMINAIS

p��era
p��era�
p��era
p��era�o�
p��era�e�
p��eran

poñere�/pore�
poñerá�/porá�
poñerá/porá
poñere�o�/pore�o�
poñere�e�/pore�e�
poñerán/porán

poñería/poría
poñería�/poría�
poñería/poría
poñer�a�o�/por�a�o�
poñer�a�e�/por�a�e�
poñerían/porían

Infinitivo�� poñer/p��r

Xerundio�� poñen�o/pon�o

Participio�� po�to

QUERER

INDICATIVO SUBXUNTIVO IMPERATIVO

Presente Copretérito Pretérito Presente
AFIRMATIVO

��ero
��ere�
��ere
��ere�o�
��ere�e�
��eren

��ería
��ería�
��ería
��er�a�o�
��er�a�e�
��erían

����en
����ec�e�
����o
����e�o�
����e�te�
����eron

��e�ra
��e�ra�
��e�ra
��e�ra�o�
��e�ra�e�
��e�ran

��ere
��e�ra

��ere�e
��e�ran

Antepretérito Futuro Pospretérito FORMAS NOMINAIS

����era
����era�
����era
����era�o�
����era�e�
����eran

��erere�
��ererá�
��ererá
��erere�o�
��erere�e�
��ererán

��erería
��erería�
��erería
��erer�a�o�
��erer�a�e�
��ererían

Infinitivo�� ��erer

Xerundio�� ��eren�o

Participio����er��o
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SABER

INDICATIVO SUBXUNTIVO IMPERATIVO

Presente Copretérito Pretérito Presente
AFIRMATIVO

�e�
�abe�
�abe
�abe�o�
�abe�e�
�aben

�abía
�abía�
�abía
�ab�a�o� 
�ab�a�e�
�abían

�o�ben
�o�bec�e�
�o�bo
�o�be�o�
�o�be�te�
�o�beron

�a�ba
�a�ba�
�a�ba
�a�ba�o�
�a�ba�e�
�a�ban

�abe
�a�ban

�abe�e
�a�ban

Antepretérito Futuro Pospretérito FORMAS NOMINAIS

�o�bera
�o�bera�
�o�bera
�o�bera�o�
�o�bera�e�
�o�beran

�abere�
�aberá�
�aberá
�abere�o�
�abere�e�
�aberán

�abería
�abería�
�abería
�aber�a�o�
�aber�a�e�
�aberían

Infinitivo�� �aber

Xerundio�� �aben�o

Participio�� �ab��o 

SER

INDICATIVO SUBXUNTIVO IMPERATIVO

Presente Copretérito Pretérito Presente
AFIRMATIVO

�on
e�
��
�o�o�
�o�e�
�on

era
era�
era
era�o� 
era�e�
eran 

��n
��c�e�
�o�
�o�o�
�o�te�
�oron

�e�a
�e�a�
�e�a
�e�a�o�
�e�a�e�
�e�an

���
�e�a

�e�e
�e�an

Antepretérito Futuro Pospretérito FORMAS NOMINAIS

�ora
�ora�
�ora
�ora�o�
�ora�e�
�oran

�ere�
�erá�
�erá
�ere�o�
�ere�e�
�erán

�ería
�ería�
�ería
�er�a�o�
�er�a�e�
�erían

Infinitivo�� �er

Xerundio�� �en�o

Participio�� �en�o
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TER

INDICATIVO SUBXUNTIVO IMPERATIVO

Presente Copretérito Pretérito Presente
AFIRMATIVO

teño
te�
ten
te�o�
ten�e�/te�e�
teñen

t�ña
t�ña�
t�ña
t�ña�o�
t�ña�e�
t�ñan

t�ven
t�vec�e�
t�vo
t�ve�o�
t�ve�te�
t�veron

teña
teña�
teña
teña�o�
teña�e�
teñan

ten
teña

ten�e
teñan

Antepretérito Futuro Pospretérito FORMAS NOMINAIS

t�vera
t�vera�
t�vera
t�vera�o�
t�vera�e�
t�veran

tere�
terá�
terá
tere�o�
tere�e�
terán

tería
tería�
tería
ter�a�o�
ter�a�e�
terían

Infinitivo�� ter

Xerundio�� ten�o

Participio�� t��o

TENER

INDICATIVO SUBXUNTIVO IMPERATIVO

Presente Copretérito Pretérito Presente
AFIRMATIVO

tra�o
trae�
trae
trae�o�
trae�e�
traen

traía
traía�
traía
tra�a�o�
tra�a�e�
traían

tro��en
tro��ec�e�
tro��o
tro��e�o�
tro��e�te�
tro��eron

tra�a
tra�a�
tra�a
tra�a�o�
tra�a�e�
tra�an

trae
tra�a

trae�e
tra�an

Antepretérito Futuro Pospretérito FORMAS NOMINAIS

tro��era
tro��era�
tro��era
tro��era�o�
tro��era�e�
tro��eran

traere�
traerá�
traerá
traere�o�
traere�e�
traerán

traería
traería�
traería
traer�a�o�
traer�a�e�
traerían

Infinitivo�� traer

Xerundio�� traen�o

Participio�� traí�o
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VIR

INDICATIVO SUBXUNTIVO IMPERATIVO

Presente Copretérito Pretérito Presente
AFIRMATIVO

veño
v���
v��n
v��o�
v�n�e�/v��e�
veñen

v�ña
v�ña�
v�ña
v�ña�o�
v�ña�e�
v�ñan

v�n
v�ñec�e�
ve�
v�ñe�o�
v�ñe�te�
v�ñeron

veña
veña�
veña
veña�o�
veña�e�
veñan

ven
veña

v�n�e/v��e
veñan

Antepretérito Futuro Pospretérito FORMAS NOMINAIS

v�ñera
v�ñera�
v�ñera
v�ñera�o�
v�ñera�e�
v�ñeran

v�re�
v�rá�
v�rá
v�re�o�
v�re�e�
v�rán

v�ría
v�ría�
v�ría
v�r�a�o�
v�r�a�e�
v�rían

Infinitivo�� v�r

Xerundio�� v�n�o

Participio�� v��o
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De xeito máis pormenorizado, un falante que posúa o 
nivel B1 terá as seguintes habilidades:

Comprensión oral

	 Será capaz de seguir intervencións simples de carácter 
social que permiten manter un contacto con outra 
persoa, poñendo en práctica habilidades como 
presentarse ou despedirse. 

	 Será quen de comprender informacións e opinións 
referidas á identificación e caracterización persoal, á 
vida social ou acontecementos da actualidade.

	 Poderá comprender informacións sobre a orientación 
e situación no espazo ou referidas a distintos 
dominios transaccionais (aloxamentos, alimentación, 
compras, saúde e servizos); así como acompañar as 
explicacións nunha visita turística.

	 Conseguirá seguir explicacións sinxelas sobre un 
tópico escolar ou instrucións nas aulas para realizar 
tarefas académicas.

Nivel B1 en lingua galega

Os contidos lingüísticos e gramaticais presentados e traballados neste libro atenden ao compromiso de fornecer 
os recursos necesarios para que unha persoa acade un nivel B1 en lingua galega, segundo a descrición do Marco 
europeo común de referencia para as linguas do Consello de Europa, que se corresponden coas esixencias 
establecidas no Celga 2. De todos os modos, como xa se dixo na introdución, este libro non dispensa a orientación 
dun profesor que acompañe o alumno no traballo cotián e compartido que esixe cada unha das unidades, e así 
facer a aprendizaxe máis completa e dinámica.

Segundo a descrición xeral deste nivel de competencia, as persoas que o acaden posuirán un dominio da lingua que 
lles permita participar con relativa seguridade e eficacia en distintas situacións de comunicación cotiá, do traballo 
e do estudo, que requiran un uso da lingua fundamentalmente previsible. Comprenderá mensaxes orais e escritas 
referidas a estes contextos e producirá textos breves orais e escritos para describir, relatar, preguntar ou responder 
sobre cuestións referidas a estes ámbitos. Asemade, terá un dominio básico da lingua na súa realización estándar e 
fará un emprego correcto das estruturas morfosintácticas básicas da lingua e do vocabulario asociado aos contextos 
descritos.

Máis especificamente, logo de acadar este nivel poderá transmitir información emitida por outros e relacionar 
a información mediante a expresión da causa, da consecuencia, da condición e da finalidade. Será quen de 
argumentar a súa opinión, de facer valoracións e xuízos, aínda que de xeito sinxelo, e de expresar posibilidade e 
imposibilidade e sentimentos de alegría, sorpresa, pena ou temor. En canto aos usos sociais, estará en condicións 
de reaccionar ante un agradecemento ou desculpa, saberá preguntar polo estado de saúde ou de ánimo do 
interlocutor e participar en intercambios sociais da vida cotiá: convidar ou ser convidado, concertar unha cita ou dar 
instrucións para que outros fagan algo e transmitir pedimentos, encargos ou mensaxes. No que se refire ao control 
da comunicación oral, poderá mostrar que segue a intervención dos outros, animar para que continúen falando, 
corrixirse ou indicar que non entendeu o significado ou a intención do falante.

cento	corenta	e	seis

Inma: Sabes? Mario volveu casar.
Abel: Outra vez? Con quen?
Inma: Pois cunha rapaza de 
Santander moi xeitosa.

Xerardo: E agora 
que estás a facer?
Xián: Pois sigo 
traballando en Chile, 
pero o ano que vén 
volvo.

Laura: Oe, que tal o 
doutoramento? Termináchelo?
Belén: Non! Quen me dera! 
Aínda non. É que acabo de ter 
unha filla e xa sabes...
Laura: Ah, si? Parabéns!

Habilidades e contidos adaptados ao 
Marco europeo común de referencia para 
as linguas (MECRL)
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Unidade 1

Volver empezar

PiSTa 1
1. PROMOCIÓN DO 87

eva: Segues vivindo en Ferrol?
Pili: Non. Hai un par de anos que fun vivir para a aldea, no 

concello das Pontes; é que agora traballo na casa.

Chus: Acabo de conseguir o traballo da miña vida. En 
Médicos Mundi. 

Tere: Que envexa! Eu levo unha chea de anos traballando no 
mesmo lugar e estou máis farta...

Luís: Que sabes de Xoán?
Marta: Pois está moi ben. Montou unha empresa, vendeuna 

por unha chea de cartos e deixou de traballar.
Luís: Ah, si? Que sorte! Non?

inma: Sabes? Mario volveu casar.
abel: Outra vez? Con quen?
inma: Pois cunha rapaza de Santander moi xeitosa.

Laura: Oe, que tal o doutoramento? Termináchelo?
Belén: Non! Quen me dera! Aínda non. É que acabo de ter 

unha filla e xa sabes...
Laura: Ah, si? Parabéns!

ana: Canto hai que vives en Inglaterra?
andrés: Pois xa hai 15 anos. Ao principio, estiven vivindo en 

Birmmingham e logo trasladeime a Londres.

Xerardo: E agora que estás a facer?
Xián: Pois sigo traballando en Chile, pero o ano que vén 

volvo.

PiSTa 2
8. CAMBIOS

1.
  Home, que tal, xa souben que es pai!
  Pois si, tiven un neno, Mateo.
  E que tal, como o levas?
  Pois ben, pero é verdade iso que din de que cando tes un 
fillo che cambia a vida.

PiSTa 3

2.
  Que che pasa que estás tan contento?
  É que hoxe cumpro 18 anos e xa son maior de idade.
  Que ben! E que, como te sentes?
  Pois ben. Non sei, para min é importante, suponse que de 
aquí en adiante podo facer todo o que quero, non?

PiSTa 4

3.
  E agora que? Sesenta e cinco anos e non me deixan 
traballar, e eu non quero xubilarme!

  Home, xubilarse non é tan malo. Agora vas ter moito tempo 
para ti.

  Si, iso é o único bo, pero cando te xubilas sénteste máis 
vello, non sei, máis inútil.

PiSTa 5

4.
  Filipe, Filipe, prepara as maletas que marchamos para 
Brasil, que me deron o traballo!

  Como? Xa?
  Que si, que acaban de mo dicir. Que contenta estou!

Unidade 2

Momentos especiais

PiSTa 6
1. UN DÍA NA HISTORIA 

1.
  E ti onde estabas o 23-F?
  Estaba na casa, pero vas rir porque a lembranza que teño 
é un pouco rara. Como aínda era unha nena, o único 
recordo que teño é que estaba moi enfadada porque ese 
día suspenderon a programación infantil pola tarde e foi un 
aburrimento.

  Nada máis?
  Ah, si! Lembro tamén que meus pais andaban moi 
pendentes da televisión, máis do que acostumaban a esa 
hora. Eu desistín e fun á eira xogar con meu irmán. E ti?

  Eu, como che levo uns aniños, lembro os momentos 
de preocupación á saída do instituto. Ese día, nada de 
demorar a volta á casa con calquera desculpa, volvemos 
decontado. E menos mal que todo quedou en nada.
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PiSTa 11

3. 
  Pois cando eu tiña 20 anos tiña dous mozos, Carlos e 
Xabier, e era moi complicado porque sempre tiña que 
inventar un montón de historias e escusas. Un día, que 
era o meu aniversario, confundinme e quedei cos dous no 
mesmo sitio e á mesma hora. Primeiro chegou Carlos cun 
ramo de rosas precioso...

C. 
PiSTa 12

1. 
  O outro día estaba eu na casa dunha amiga estudando 
e ela díxome que tiña que saír un momento, así que eu 
quedei e seguín estudando. Entón decateime de que tiña 
o armario aberto e... como son tan curiosa e ela ten unha 
roupa preciosa, pois púxenme a mirar o que tiña e vin uns 
pantalóns que me encantaron. Así que decidín probalos, 
e quedábanme de marabilla, e estaba tan tranquila 
mirándome ao espello cando de súpeto chegou a miña 
amiga e entrou amodiño, sen facer ruído, e eu cando me 
decatei de que estaba alí mirándome, ai que vergoña!

PiSTa 13

2. 
  Pois hai uns anos fun de vacacións a Brasil e estaba nun 
restaurante en Río de Xaneiro e estaba esfameado, tiña 
moitísima fame e pedín dous pratos. O camareiro díxome 
algo, pero eu non lle entendín e cando chegaron os pratos 
había comida para catro persoas. Resulta que alí as racións 
son enormes e eu non puiden nin acabar o primeiro prato. 
O tipo moi amablemente púxome a comida nun paquete e 
leveina. 

PiSTa 14

3. 
  Pois cando eu tiña vinte anos tiña dous mozos, Carlos 
e Xabier, e era moi complicado porque sempre tiña que 
inventar un montón de historias e escusas. Un día, que 
era o meu aniversario, confundinme e quedei cos dous no 
mesmo sitio e á mesma hora. Primeiro chegou Carlos cun 
ramo de rosas precioso e logo chegou Xabier con outro 
regalo e, cando o vin, púxenme tan nerviosa, tan nerviosa 
que me entrou un ataque de risa e non era capaz de dicir 
nada. E, mentres, os dous miraban para min. Non se me 
ocorreu nada máis que saír correndo.

Unidade 3

Busque e compare

PiSTa 16
7. UNHA PAUSA PARA 
A PUBLICIDADE

1. 
  O primeiro que notas é que os ollos se che abren, a boca 
ábreseche e non podes moverte. Intentas pensar noutra 
cousa, mirar cara a outro lado, pero non podes. Queres 
dicir algo e non podes. Cando por fin reaccionas, só podes 
dicir: perdoa, onde mercaches ese reloxo? Os reloxos Timer 
deteñen o tempo.

PiSTa 17

2. 
  Cansado do ruído, do tráfico e da contaminación? Está 
cheo das multitudes e aglomeracións? Odia a falta de 
espazo? Busca tranquilidade? Urbanización Ceo aberto, a 
casa dos soños só para uns poucos privilexiados.

PiSTa 18

3. 
  Vas á clase para principiantes porque alí es o mellor? Usas 
zapatos sen amallós  para non ter que atalos? Prefires 
coller dous autobuses que camiñar 10 minutos? Se buscas 
sempre a máxima comodidade, necesitas un colchón Rest. 
O descanso máis cómodo. 

PiSTa 19
4. 
  En Suíza a todo o mundo lle gusta o chocolate e esquiar. 
A que esperas para descubrilo? A partir deste mes, voos 
a Xenebra dende 50 euros. Facilair, poñémoste polas 
nubes.



transcricións

cento cincuenta e dúas152 153cento cincuenta e tres

Unidade 4

Mañá

PiSTa 20
5. A CONSERVACIÓN DO PLANETA

planeta	 perigos	 plácidos	 uso	 carne	 acá							
tesouro	 axiña	 cor	 automóbil	 animal	 acolá			
marfil	 deterioración	 azul	 xénero	 azucre	 accións	
mandíbula	 médico	 fantástico	planeta	 vexetais	 tamén
cristal	 veráns	 ruína	 auga	 políticos	 carné
terra	 conservación	 medio	 túas	 mans								 é

PiSTa 21
9. O FUTURO DE EVA

  A ver que é o que vexo para ti? Pois mira, irás vivir ao 
estranxeiro.

   Ao estranxeiro! E iso?
  Pois si, porque che van dar un traballo moi interesante 
relacionado co cine.

   Co cine? Que ben! Porque son actriz. Entón serei famosa 
algún día?

  Si filla, serás moi famosa e gañarás moitos cartos, vas ser 
moi rica.

  Ai que ben! E no amor?
   A ver, no amor, mira... coñecerás  unha persoa que te vai 
querer moito, pero nunca casaredes.

  E logo?
  Ai, iso non cho sei, non o vexo. Pero mira, vas ter tres fillos: 
dous nenos e unha nena.

  E que máis? Que máis?
   Pois nada máis, non vexo nada máis.
   Vale, e entón canto lle debo?
  Pois non sei, o que ti queiras.

Unidade 5

Iso no se fai

PiSTa 22
4. NO INSTITUTO

  Ola Lula. Que tal?
  Ola...
  Oíches, como che vai no novo instituto?
  Fatal; trátannos coma nenos pequenos. 
  Ah, si? E por que o dis?
  Por moitas cousas. Para empezar, porque nos obrigan a 
levar uniforme... un uniforme horroroso. Ademais...

  Ben, pero iso só ata que cumpras 15 anos, non?
  Si, por sorte os maiores non teñen que levalo.
  Ben...
  E, ademais, está prohibido chegar tarde. Se chegas tarde, 
castígante e déixante sen descanso. Imaxina...

  Xa, xa...
  Pero é que incluso nos obrigan a ter o móbil apagado! A 
quen lle importa se teño o móbil conectado? Total, se o 
teño silenciado e non fai ningún ruído.

  Muller, pero iso é bastante comprensible...
  Non sei, estou bastante farta... é que todo son 
prohibicións. Prohibido isto, prohibido o outro... Nas clases 
de matemáticas, por exemplo, non nos deixan usar a 
calculadora...

  Pois creo que iso está moi ben, porque agora ninguén sabe 
multiplicar nin dividir...

  E tampouco nos deixan comer goma de mascar!
  Normal, non? A min moléstame moito a xente que come 
goma de mascar mentres fala.

  Pois a min, non. Pero, sabes que? O peor de todo é que 
nos obrigan a quedar a comer na escola. Iso si que é unha 
inxustiza total!

  Xa, xa... E que tal o inglés?
  Ben, Eduardo é moi riquiño. Déixanos consultar o dicionario 
ata nos exames...

  Quen é Eduardo?
  Pois... o profesor de inglés.
  E chamádeslle Eduardo? Non lle chamades “don 
Eduardo”?

  Non, non, a todos os profes os tratamos de ti. Aínda 
que eles ás veces nos tratan de vostede... cando están 
enfadados.
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Unidade 6

Mensaxes 

PiSTa 23
2. AO TELÉFONO

a.
  Si?
  Ola, está Manolo?
  Si, son eu.
  Ai, perdoa. Son Mónica. Que tal?
   Ola Mónica! Que tal? 
  Nada, chamábate para saber que fas o domingo. É 
que...

PiSTa 24

B.
  Diga?
   Ola, quería falar con María.
   De parte de quen?
  De Xosé.
   Un momento, agora se pon.

PiSTa 25

C.
  Industrias Castro, bo día.
  Bo día. Podería falar co señor Castro?
  De parte de quen, por favor?
   De parte de Antonio Rivas. 
   Un momentiño, por favor.

(...)
  Señor Rivas, pásoo co señor Castro.
  De acordo, moitas grazas. 

PiSTa 26

d.
  Dígame?
  Boa tarde. Podería falar coa señora Ribeiro?
  Síntoo, pero non está. Quere deixar algún recado? 
  Si, dígalle que chamou Adela Vázquez, por favor.

PiSTa 27

e.
   Dígame?
  Co señor Sousa, por favor?
   Síntoo, pero creo que se equivoca. Aquí non vive ningún 
señor Sousa.

  Non é o 986 567 878?
   Non, non, equivócase.
  Ah, pois perdoe.

PiSTa 28
4. COMO DIS?

1.
  Ai, como se di? Mmm... é o contrario de “mentireiro”.

PiSTa 29

2.
  Se lle sumas o 15% ao total, logo tes que restarlle as 
comisións se non son superiores ao total acordado...

  Perdoa, podes repetirmo, por favor? Non te entendín ben.

PiSTa 30

3.
  Isto non está ben calculado, eh?
  Como dis?

PiSTa 31

4.
  Foi unha leria. Non había ninguén, a música era moi mala 
e o sitio era moi cutre.

  Que? Que significa “cutre”?

PiSTa 32

5.
  Que tal a fin de semana? 
  Pois moi ben. Fomos a unha vila preciosa na montaña 
e pasámolo xenial. Alugamos un... ai, como se chama? 
Iso que é como unha moto pero máis grande e con catro 
rodas... un... 

PiSTa 33

6.
  Vaia, que lea se armou onte!
  Como? Perdoa, é que non te entendín ben.

PiSTa 34

7.
  Ti trae algo de beber, porque nós xa traemos a comida. 
Pero se cres que vai faltar comida, trae algo tamén; porque 
igual nos quedamos curtos, vale?

  A ver, entón queres dicir que teño que traer bebida e 
comida, non?
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PiSTa 35

8.
  Esta mañá regaláronme un móbil deses, poli non sei que... 
Como se di?

PiSTa 36
9.
  Bo día. Mire, necesito un... un... non sei exactamente 
como se chama. É... unha cousa que serve para unir unha 
porta coa parede, por exemplo, sabe?

PiSTa 37
7. OLA, SON HELENA

1.
  Si?
  Ola, Emilia, feliz aniversario!
  Ai, grazas filla por lembrarte de min! Que xa vou vella!
  Nada muller! Se estás estupenda, non te queixes.
  Mira, este sábado vou facer unha cea na casa, así que ven 
se queres.

  Pois vale, e a que hora?
  Podes vir a partir das nove e media.
   Vale, grazas, entón ata o sábado.

PiSTa 38

2.
  Estudio de arquitectura Miguel Baltar, dígame?
   Ola bos días, está o señor Baltar?
  Non, neste momento non está. Quere deixarlle algunha 
mensaxe?

   Pois si, é que tiña unha cita marcada para o vindeiro luns ás 
12.30, pero resulta que non vou poder ir e quería avisalo. 
Son Helena Míguez.

  Pois non se preocupe que xa lle paso eu o recado.
   Vale, pois moitas grazas.

PiSTa 39

3.
  Diga?
    Ola papá, son Helena.
  Ola ruliña, como estás?
   Moi ben, e ti?
  Pois ben tamén, e ti que contas?
   Pois nada, é que quería ir coas miñas amigas esta fin de 
semana á casa da praia e precisaba as chaves.

  Ah, moi ben. Logo ides de festa?
   Non, en plan tranquilo, imos Tere, Bego, Pili e eu, 
relaxarnos.

  Moi ben, pois nada, pasa pola casa e xa chas dou.
   Vale, pois entón vou o venres comer e xa as recollo.
  Moi ben, pois ata entón. E cóidate  filla. 

Unidade 7

Vai e dille…

PiSTa 40
8. UNHA BROMA

   O outro día estaba tomando un café no bar que está ao 
lado da miña casa e o camareiro dime que teño unha 
chamada. Pareceume bastante raro, pero collo o teléfono e 
era a voz dunha moza que me di: “Temos que encontrarnos 
no parque, detrás da terceira árbore que hai entrando á 
dereita, non me falles!”.

   Oi que raro, non?
   Pois si, pero mira, picábame tanto a curiosidade que 
decidín ir, así que collín o descapotable vermello e fun 
para alá. Eu xa ía dicindo: “seguro que é unha rapaza que 
está namorada de min e tal, e que non se atreve a falar 
comigo”, xa sabes…

   Ai, claro... Como che saen mozas todos os días!
   Boh! Espera que che conto. Chego ao parque e vou ao 
sitio onde me dixera a moza, e vexo unha parella, unha 
rapaza morena e un rapaz louro. Entón sento nun banco 
a esperar, pero a moza non vén. Así que despois de vinte 
minutos marcho para a casa. E cando chego á casa atopo 
unha nota na porta que di: feliz día dos inocentes, a túa 
irmá Rosa.
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Unidade 8

Basta xa!

PiSTa 41
2. MANIFESTACIÓNS

1. 
  Hoxe foi un día especialmente movido na nosa cidade. 
Producíronse tres manifestacións convocadas por tres 
colectivos diferentes. O noso reporteiro Víctor Santos foi ás 
tres para coñecer de cerca as reivindicacións, os porqués 
destas tres manifestacións. 

    Efectivamente. A primeira manifestación convocábaa o 
Colectivo de Ocupas da cidade. Preguntámoslles a algunhas 
persoas que estaban alí cal era o motivo da súa protesta.

  Só queremos ter un lugar onde vivir! A cidade está chea de 
casas deshabitadas. A xente cómpraas para especular e 
subir os prezos. Por que temos que vivir na rúa se hai casas 
que non usa ninguén?

    Non somos criminais; non lle facemos ningún dano 
a ninguén. Ademais, cando ocupamos unha casa, 
normalmente coidámola e moitas veces convertémola nun 
centro social ou cultural... A xente ten que saber iso!

PiSTa 42

2.
  A segunda manifestación que percorreu as rúas da 
nosa cidade estaba convocada pola asociación de 
inmigrantes Acollida. Estas son algunhas das opinións dos 
manifestantes.

   Estamos aquí para apoiar a legalización dos inmigrantes 
sen papeis. Pedímoslle ao Goberno que legalice a todos 
os que teñan unha oferta de traballo. Pensamos que todos 
temos dereito a unha vida mellor, a un traballo digno e a 
unha vivenda digna! En Galicia moita xente esqueceuse 
de que, non hai moito, tamén emigrabamos para buscar 
traballo e ter unha vida mellor. Agora, Galicia non pode 
pecharlle as portas a toda esa xente.

PiSTa 43

3.
  O grupo Volta ao Rural convocou hoxe tamén unha 
manifestación no centro da cidade. Oiamos por que 
se manifestaba este grupo e cales eran as súas 
reivindicacións.

   O que quere o noso grupo é concienciar a sociedade sobre 
os problemas do rural. É unha mágoa que toda a riqueza 
do rural se estea a perder. E o máis incrible é que non 
se conciencie nin se invista en plans de reactivación do 
rural, coma noutros países europeos. Temos que facernos 
oír porque, senón, dentro de pouco as nosas aldeas 
terminarán por desaparecer.

Unidade 9

O turista accidental

PiSTa 44
3. EQUIPAXE EXTRAVIADA

  A min, unha vez perdéronme as maletas nunha viaxe.
  Ai, si? Que rabia, non?
  Pois si... Era unha viaxe de fin de curso, da universidade. 
Decidiramos ir a Xapón e ben, cando chegamos, todo o 
mundo recolleu as súas maletas e eu, pois, esperando, 
esperando e nada. 

  Vaia leria! 
  E dicía: “Non sei, agora sairán.” Pero non. Fun preguntar e 
resulta que as maletas foran noutro avión... a Cuba!

  A Cuba?
  Si, si.
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  E que fixeches? 
  Ben, pois... A verdade é que non podía facer nada, de xeito 
que ao final fun ao hotel cos demais e a esperar. Tardaron 
tres días en devolvermas.

  Tres días? Que me dis! 
  E claro, eu tiña toda a roupa nas maletas. Así que os 
primeiros días tiven que pedirlles cousas ás miñas amigas. 
Camisetas, traxes de baño, roupa interior... de todo, 
sabes?

  Xa, claro. Iso ou andar espida.
  Menos mal que ao final chegou a maleta porque, filliña, 
como ningunha das miñas amigas ten o meu talle...

  Pois menos mal, porque ías todo o día disfrazada, non? 

Unidade 10

Todos somos poetas

PiSTa 45
2. SELECCIÓN DE POEMAS

1. 
Un outono e un verán
Discuten alporizados
Entre eles decidirán
Por quen serei gobernado
Traballo de fogueteiro
Nas verbenas dos patróns
Que se presentan tardeiros
Nunha ideal estación
Teño as nubes por paisaxe,
Lentas nubes, preguiceiras;
Con elas vou de viaxe
Cara ás terras estranxeiras.
Un estoupido e máis nada.
Cheiro a pólvora mollada
Ramiro Fonte
(1957-2008)

PiSTa 46

2.
Nas Cíes descubrimos a pericia das aves
e a medida celeste onde reside a luz
Bañámonos nas ondas
a compartir sulagos con dóciles palmípedas
                                   e cunchiñas de nacre

Era o verán
Chegaban ventos fríos do primeiro cuadrante
                                    Os ventos tersos do Nordés
Con labios exaltados bicábasme nas tempas
E querías que fora a raíña dos mares
ou deslizabas verbas secretas nos oídos.
Luz Pozo Garza
(1922)

PiSTa 47

3. 
O teito é de pedra.
De pedra son os muros
i as tebras.
De pedra o chan
i as reixas.
As portas,
as cadeas,
o aire,
as fenestras,
as olladas,
son de pedra.
Os corazós dos homes
que ao lonxe espreitan,
feitos están
tamén
de pedra.
I eu, morrendo
nesta longa noite
de pedra.
Celso emilio Ferreiro
(1912-1979)



transcricións

158 cento cincuenta e oito158

PiSTa 48

4.
Xa non quero ser a gorxa amargurada da angustia.
Quero botar fóra a incerteza. A tristura lonxe do peito
e camiñar ergueita polas congostras do tempo.
Fiandeira dun meigo fío de ledicia.
Un paxaro íntimo revoa, canta dentro de min.
Pula por saír ao mundo, cobizoso de rotas,
e de acadar estrelas en colleita desvelada.
É un paxaro soterrado, en desacougo. Unha aziña agromando
cada intre na tremelante maturidade dos soños.
Pura Vázquez
(1918-2006)
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