
Lingua galega, 1º ESO. Proxecto ESPAZOS COÑECIDOS PARA VISITAR

Imos  crear  unha  serie  de  roteiros  de  lugares  escollidos,  con  descrición  dos  espazos  máis  relevantes.  
Recollerémolos en mapas dixitais, de xeito que poidamos compartir coñecementos e recomendar a súa visita.

ACTIVIDADE PREVIA: Variedades xeográficas do galego. En parellas, no caderno.

Tras o achegamento ao tema por medio do mapa interactivo, realizade os exercicios 1 e 4 da p. 135.

ACTIVIDADE 1: A orde das descricións de espazos. Individual, oral.

Para identificar a orde que seguen os fragmentos que describen espazos (paisaxes, edificios…), cómpre 
fixarse en como están dispostos no texto os elementos descritos (substantivos). Tamén soen aparecer 
marcadores espaciais que indican os cambios de situación: á dereita, ao fondo, detrás de, no centro, na parte 
de diante… Consegues identificar a orde seguida neste texto adaptado da Wikipedia?

No istmo que une o poboado ao castro escavouse un foxo de catro metros de ancho e tres de 
fondo que constitúe a primeira liña de defensa. A continuación hai unha muralla consistente en 
dous muros de cachotería case paralelos cun recheo de area e pedras.
A entrada ao interior consiste nunha rampla. A zona habitada estrutúrase en catro áreas. Fronte 
á porta da muralla hai construcións ovais con vestíbulo e outra que tamén puido ter sido unha 
forxa.
O sector seguinte está separado por un muro, que talvez servía para conter a terra, e pásase a el 
subindo unhas escaleiras, as mellor conservadas dos castros galegos. Distínguese un «barrio» 
de casas ben conservadas que delimita unha «praza» protexida do vento.

Pódese consultar tamén a presentación da p. 167.

A orde na descrición de espazos



ACTIVIDADE 2: Análise de descricións nun folleto turístico. Individual, no caderno.

Sobre a lectura da unidade 9 (pp. 164-5), resolve os exercicios 2, 3, 6 (p. 166).

ACTIVIDADE 3: Léxico da natureza. Individual, no caderno.

áncora furna píllara gaivota

dorna iate gamela mergullador

traiñeira onda area boia

con croio piñeiral souto



matogueira corredoira carreiro estrema

cavorco manancial fervenza regueiro

socalco penedo encoro lagoa

canle fraga cova ponte

leira val cume, curuto relanzo

ínsua outeiro chaira aba

Da seguinte listaxe, apunta as palabras descoñecidas e revisa a escrita de todas as demais. Poden traballarse 
dixitalmente, con diferentes xogos, en https://goo.gl/sSasD7 e https://goo.gl/F8CV32 .

Resolve tamén no caderno os exercicios 1 e 4 da p. 170.

https://goo.gl/F8CV32
https://goo.gl/sSasD7


ACTIVIDADE 4: Lugares recoñecíbeis (práctica dunha descrición grupal).  En grupos, en follas.

a) En grupos de 3-4 alumnos, cunha folla para cada integrante, traballaremos con folio xiratorio 
dentro de cada grupo, seguindo as indicacións seguintes. De inicio, cada alumno ou alumna escribe o seu 
nome arriba de todo da folla. Logo o grupo escolle unha das imaxes de abaixo, sen facer pública a decisión, e 
decide tamén que orde descritiva é a máis adecuada para amosar o que contén a imaxe. Cada un apunta no 
seu folio a situación da imaxe e mais a orde que se vai seguir. 

b) A seguir, comezamos coa primeira indicación. Cada unha, cada un, na súa folla co nome arriba, irá 
presentando os elementos que se van describir, pero sen explicar como son, só nomeándoos. Evidentemente, 
haberá que seguir a orde que se acordou. Evitaremos os verbos que nos sitúan ante unha foto, como "vese", 
"observamos", "sae cortado"… Intentaremos describir como se estivésemos nese espazo. Por exemplo (para 
un espazo distinto aos propostos): “No chan do bosque hai unhas poucas follas. Ao fondo érguense as 
árbores…”. 

c) Ao rematar, rotamos as follas dentro do grupo, pasándolla ao compañeiro ou compañeira do lado 
dereito. Nese folio que nos chega, cada un fará unha raia debaixo do texto e reescribirá o escrito 
engadíndolles, aos elementos recollidos, adxectivos e fórmulas equivalentes (como oracións de relativo 
iniciadas por QUE). Haberá que fixarse ben agora na luz, nas cores e nas formas. Por exemplo: “No chan do 
bosque hai unha poucas follas secas que cobren en parte a herba do outono. Ao fondo érguense árbores 
enormes xunto outras máis pequenas…”

d) De novo, cando se remate, facemos unha nova rotación (ao compañeiro/a da dereita) e outra raia 
debaixo do texto anterior. Toca reescribir o escrito que xa ten adxectivos incluíndo algunha comparación 
subxectiva e algunha expresión que recolla a impresión que nos transmite o lugar. Escribirémolas en oracións 
distintas para non alongar en exceso os períodos. Por exemplo: “No chan do bosque hai unha poucas follas 
secas que cobren en parte a herba do outono.  Son como unha alfombra rillada polo tempo. Ao fondo 
érguense árbores enormes xunto outras máis pequenas. Impón pasear só por un sitio tan escuro.”

e) Unha vez reescritos, todos os membros do grupo revisan todos os textos producidos polo grupo 
para escoller aquel que entendan que está mellor. Melloran a expresión e inseren, se é preciso, máis 
indicacións espaciais para deixar clara a localización de cada elemento. A continuación, cada grupo le o seu 
texto mellorado e os demais grupos intentarán acertar cal é a imaxe descrita e a orde descritiva.

ACTIVIDADE 5: Borrador da descrición dun espazo coñecido. En grupos, en folla compartida.

► Elaboraranse, a respecto da vila / aldea / barrio / rúa... escollido, unha breve presentación e mais tantas 
descricións específicas como integrantes teña o grupo. A maiores, logo poderanse engadir vídeos ou outros 



elementos descritivos da zona tomados da rede.

► Antes de acceder ao espazo de publicación, cumprirá elaborar un borrador, nunha folla de grupo, seguindo 
estes pasos:  

1. O grupo escolle o lugar xeográfico concreto que quere amosar na rede porque considera que é 
interesante visitalo. Comunícallo ao profe, pois este debe valorar a decisión. Por exemplo: Grupo X › 
Cabío. E escríbese colectivamente a breve presentación do conxunto (onde se atopa, interese...).

2. Acórdase no grupo os puntos concretos dese lugar que interesa describir e repártense entre os 
integrantes. Seguindo co exemplo: areal de Cabío → Ana; punta da Rúa → Xano; cámping → ...

3. Bosquéxase (ou procúrase xa na rede, anotando a URL) unha imaxe para cada un deses puntos 
concretos. Para a punta da Rúa: http://ir.gl/614a92 ; para o areal: unha vista xeral desde a punta.

4. Óptase por unha orde entre as posíbeis na descrición de espazos. Seguiremos a orde descritiva X

5. Revísase o léxico traballado para escoller os substantivos que convén empregar e apúntanse 
seguindo a orde antes decidida, de acordo coa imaxe. Elementos: cons, areal, gamela, piñeiral...

6. Engádenselles adxectivos significativos e variados aos substantivos máis relevantes visualmente. 
Tamén se poden considerar comparacións suxestivas. Cons pequeneiros, areal como media lúa, 
gamela solitaria, piñeiral...

7. Redáctase a primeira versión do texto.

Un rochedo miúdo ao pé dun piñeiral pecha a zona da 
praia de Cabío cara a Palmeira. 
Os cons, aínda que pequeneiros, abrigan aínda máis a 
media lúa do areal e acollen as solitarias gamelas. Nun 
outeiriño, o piñeiral permite gozar da sombra sobre o 
mar da Arousa. (...)

Así, xa teremos unha base (o borrador) para, entre todos/as, 
ampliar, revisar, mellorar e publicar logo con formato na rede.

ACTIVIDADE 6: Composición dixital sobre mapa. En grupos, na rede.

Seguiredes as indicacións de publicación en remexer.com/ud no modo Xeohistorias, con apoio no titorial da 
portada. Exemplo do resultado dixital: http://remexer.com/ud/?storymap=proba .

Revisade ao tempo os acertos e deficiencias destas rotas elaboradas noutros cursos: http://goo.gl/8ptlTa , así 
como os dos vosos borradores, lembrando que:

• teremos, como mínimo, tantos sitios concretos (do espazo escollido) descritos como integrantes ten o  
grupo, así como unha presentación xeral conxunta;

• non describiremos as imaxes (aparece unha barca, obsérvanse cores do solpor...), senón os lugares;

• seguiremos unha orde recoñecíbel, que teremos presente na mente e concretaremos sen rixideces;

• enriqueceremos a descrición, pero sen barroquismos (tampouco debemos encher o texto de 
comparacións máis ou menos poéticas);

• demostraremos que coñecemos ben os espazos mediante o uso de léxico preciso;

• asegurarémonos de que os textos flúen en oracións non longas, sen repeticións innecesarias, ben 
puntuadas;

• consultaremos as dúbidas a respecto da norma para evitar desvíos, faltas e incorreccións.

Estes criterios serán fundamentais á hora de avaliar o resultado. O labor será valorado tendo en conta a 
produción final, o traballo individual rexistrado e a implicación e desenvolvemento das tarefas en equipo.

http://ir.gl/614a92
http://remexer.com/ud/?storymap=proba
http://goo.gl/8ptlTa

