
ORTOGRAFÍA:  As palabras con b e con v.

 Os grupos consonánticos.

ESCRÍBENSE CON B: 

1. As palabras que comezan por bu-, bur- e bus-: buguina, burla, buscar… 

Excepto: vurullo. 

2. As terminacións do copréterito de indicativo dos verbos da 1.ª 

conxugación: falaba, camiñabamos… 

3. Os infinitivos dos verbos rematados en -bir e -buír: escribir, con-cibir; 

contribuír, distribuír… Excepto: vir, servir, vivir e os seus de-rivados

(servente, vida...). 

4. Os prefixos: sub-: submarino, subdirector…; ab-: absurdo, absorber…; 

bis-/bi-: bisneto, bianual… 

5. Os sufixos: -bilidade: amabilidade, habilidade…; -bundo/-bunda: 

vagabundo, moribunda. 

6. As palabras con br e bl: brando, publicidade… Excepto: acivro. 

7. As seguintes palabras: abelá bafo automóbil baleiro beira billa bubela

marabilla rebentar móbil 

Continuamos traballando o tema, hoxe empezamos o apartado de 

ORTOGRAFÍA, le as regras tres veces e empeza a facer os exercicios.



ESCRÍBENSE CON V:

1. Os adxectivos rematados en -avo/-ava, -ave; -evo/-eva, -eve; -ivo/- iva; 

-ovo/-ova: bravo, suave, lonxevo, leve, altiva, novo… 

2. As palabras que comezan por ad- (advertir) e sub- (subvención). 

3. Os verbos rematados en -servar e a maioría dos rematados en -ver: 

observar, mover, volver… Excepto: beber, caber, deber, haber, saber, 

sorber. 

4. As formas dos verbos estar e ter: estiven, tivera… 

5. As seguintes palabras e as súas derivadas: avó avogado covarde 

escaravello escarvar esvarar esvelto garavanzo gravar gravata trevo 

varanda varrer vasoira vermello verniz verzas voda voitre vulto 

• Completa coas palabras que corresponden ás imaxes da dereita:

Ao meu gato encántalle xogar cun nobelo de la. 

O verme converteuse nunha fermosa bolboreta . 

Por moito que toques a bucina non vai desaparecer o atasco. 

O meu teléfono móbil deixou de funcionar. 

Os burros non rinchan, senón que ornean. 

Por aquí non podemos ir; hai un sinal de prohibido o paso. 

Encántanme as abelás e as améndoas. 



• Indica o número de regra que seguen estas palabras con b: 

burbulla amable abeleira

cantaba bisavó brétema

recibir abdome soñaban

subacuático bufanda visibilidade
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• Completa con algunhas das palabras da lista anterior: 

varanda, varrer, vasoira,  vermello, verniz, verzas, voda, voitre, vulto

 Vicente: que che pasa hoxe? Andas nas verzas! 

 Hai que varrer debaixo da mesa, que está todo cheo de migas. 

 Cando casou a tía Menchu, cantara un coro na voda . 

• Completa os ocos con b ou v: 

Teño unha amiga moi amiga que se chama Violeta (eu chámolle Uve) e

que é distinta a todas as raparigas que coñezo. Violeta é lista, simpática

e non lle dá medo nada. Un pouco de mal xenio si ten, pero sabe

desculparse cando toca. Que máis? Ah, si. Corre máis rápido ca ninguén,

multiplica de cabeza sen equivocarse e rube ás árbores coma o meu

gato Bobo. Ten un diario do que xamais se separa, no que anota todo

coma se fose unha guía de viaxes (con uve de: voo, voz e vagalume).

Mar Guerra: Xenaro e o misterio da mochila verde, Edicións Xerais

(adapt.). 
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