
Traballo para a semana do 15 ao 17 de marzo

•Abrimos o caderno e comprobamos que temos feitos todos os exercicios

dos pronomes.

•Seguimos traballando no apartado de GRAMÁTICA. Pasamos o traballar O 

VERBO 

•Copiamos a teoría

•Os verbos son palabras que indican acción ou estado. 

Están formados por un lexema e por desinencias: 

•O lexema é a parte que queda ao quitar a terminación do infinitivo. Informa 

sobre o seu significado (cheg-). 

•As desinencias son os morfemas do verbo. Expresan: 

PERSOA NÚMERO TEMPO MODO

1.ª, 2.ª, 3.ª singular plural pasado presente 

futuro 

indicativo 

subxuntivo

imperativo 

Clasifícanse en tres conxugacións: 

•1.ª (infinitivo en –ar)

•2.ª (infinitivo en –er)

•3.ª (infinitivo en -ir). 



Os verbos regulares manteñen, en toda a conxugación, o mesmo lexema do 

infinitivo e teñen as mesmas desinencias que os verbos modelo da 1.ª, 2.ª e 3.ª 

conxugación (nadar, perder, partir). 

Os verbos irregulares presentan modificacións: a) no lexema, distinto do infinitivo: 

dicir➝ digo; b) no lexema ou nas desinencias: ter ➝ tiven; caber ➝ couben. 

Para saber se un verbo é irregular, observa o presente e o pretérito de indicativo, e 

o presente de subxuntivo. Se neses tempos non hai alteracións, o verbo é regular.



PRESENTE NADAR INDICATIVO PRETERITO PARTIR INDICATIVO

EU __________________ EU __________________

Facemos os exercicios no caderno:

•Conxugamos os seguintes verbos regulares

Este exercicio corrixídelo
polas conxugacións dos 
verbos que tedes arriba

TI __________________ 

EL __________________

NÓS _________________

VÓS_________________

ELES ________________

TI __________________ 

EL __________________

NÓS _________________

VÓS_________________

ELES ________________

ANTEPRETÉRITO NADAR INDICATIVO POSPRETÉRITO PERDER INDICATIVO

EU __________________

TI __________________ 

EL __________________

NÓS _________________

VÓS_________________

ELES ________________

EU __________________

TI __________________ 

EL __________________

NÓS _________________

VÓS_________________

ELES ________________



FUTURO PERDER INDICATIVO COPRETERITO PARTIR INDICATIVO

EU __________________

TI __________________ 

EL __________________

NÓS _________________

VÓS_________________

ELES ________________

EU __________________

TI __________________ 

EL __________________

NÓS _________________

VÓS_________________

ELES ________________

PRESENTE PARTIR SUBXUNTIVO PRETÉRITO PERDER SUBXUNTIVO

EU __________________ EU __________________EU __________________

TI __________________ 

EL __________________

NÓS _________________

VÓS_________________

ELES ________________

EU __________________

TI __________________ 

EL __________________

NÓS _________________

VÓS_________________

ELES ________________

MODO IMPERATIVO  NADAR FORMAS NOMINAIS  PARTIR

____________________

____________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________



É verbo ser, 2ª conxugación, 3ª persoa, singular, presente, 
indicativo

•Rodea os verbos que aparecen no texto e analízaos:

O papel das mulleres na pesca galega e no traballo relacionado co mar é

fundamental para o desenvolvemento de moitas das actividades do sector, 

desde a extracción do recurso, pasando pola transformación, 

comercialización e servizos relacionados. Algúns destes pasos na cadea

produtiva teñen un carácter eminentemente feminino, como son o 

marisqueo e a fabricación de conservas e outros transformados da pesca. 

Tamén posúen un papel destacado, no comercio polo miúdo e nalgúns

servizos relacionados, como a fabricación e reparación de redes.

pasando verbo pasar, 1ª conxugación, forma nominal, xerundio

teñen verbo ter, 2ª conxugación, 3ªpersoa, plural, presente, 
indicativo

son verbo ser, 2ª conxugación, 3ªpersoa, plural, presente, 
indicativo

posúen verbo posuir, 3ª conxugación, 3ªpersoa, plural, presente, 
indicativo



•Escribe ao lado de cada oración se está en voz activa ou pasiva.

Laura olvidou as súas preocupacións ACTIVA

O significado das dúas oracións é o mesmo, pero na primeira o verbo está en voz activa, e na 

segunda, en voz pasiva. Usamos unha voz ou outra dependendo do que queiramos destacar. 

No primeiro enunciado Antón é o suxeito: é activo, realiza unha acción. No segundo 

enunciado o suxeito é O debuxo, pero este non realiza ningunha actividade, sofren a acción; 

é, polo tanto, pasivo. 

• Na voz activa o principal é quen realiza a actividade (suxeito axente): Antón fixo un

debuxo. 

• Na voz pasiva o importante é destacar quen recibe a acción realiza-da (suxeito

paciente): O debuxo foi feito por Antón. 

Antón fixo un debuxo.                                                 O debuxo foi feito por Antón. 

O libro “Rapazas” foi escrito por Agustín Fernández Paz     PASIVA

Laura fixo esa mañá o exame de Inglés      ACTIVA

Os problemas foron resoltos por Laura       PASIVA

Ela leu un libro      ACTIVA

•Transforma estas oracións de voz activa a voz pasiva.

María escribiulles unha carta aos profesores.

Unha carta aos profesores foilles escrita por María.

Xulio aprobou o exame de Matemáticas.

O exame de Matemáticas foi aprobado por Xulio.

O repartidor extraviou un paquete.

Un paquete foi extraviado polo repartidor.

O xornalista comunicou as noticias máis recentes.

As noticias máis recentes foron comunicadas polo xornalista



•Analiza morfolóxicamente a seguinte oración:

A nosa profesora preguntounos os verbos na clase da primeira hora da mañá.

a determinante, artigo, determinado, feminino, singular

nosa determinante , posesivo, varios posuidores, feminino, 
singular

profesora nome, común, concreto, contable, individual, feminino, 
singular

preguntou verbo preguntar, 1ª conxugación, 3ªpersoa, singular, 
pretérito, indicativo

nos pronome persoal, átono, 1ª persoa, plural

os determinante, artigo, determinado, masculino, plural

verbos nome, común, concreto, contable, individual, 
masculino, plural

na en (preposición) + a (determinante, artigo, 
determinado, feminino, singular)

clase nome, común, concreto, contable, individual, feminino, 
singular

da de (preposición) + a (determinante, artigo, 
determinado, feminino, singular)

primeira determinante, numeral, ordinal, feminino, singular

hora nome, común, concreto, contable, individual, feminino, 
singular

da de (preposición) + a (determinante, artigo, 
determinado, feminino, singular)

mañá nome, común, concreto, contable, individual, feminino, 
singular


