
Unidade 1
O INSTITUTO

As rúas estaban ateigadas de artesáns, mercadores e hostaleiros que saían 
ó paso dos recén chegados, pregoando as excelencias das súas mesas e o 
conforto das súas camas.

Don Paio advertiulles ós seus compañeiros que baixo daquela aparente e 
buliciosa alegría, baixo daquela abundancia, tamén se agabachaba 
naquela cidade moita miseria e moito aproveitado que intentaba estafar as 
pobres xentes con enredos e falsidades.

—Abride ben os ollos e non vos deixedes impresionar por nada, que aquí 
os ladróns e truáns teñen os dedos lixeiros e coñecen todo tipo de 
artimañas! –dixo Paio Gómez Chariño con seriedade.

Pero era difícil despois do arduo camiño percorrido manterse alleo a todo 
aquel artificioso despregue de atraccións.

Os mercadores competían vociferando a calidade e vantaxe dos seus 
produtos:

—Panos de Bruxas...!

—Sal de Bourneuf...!

—Viño do Ribeiro...!

Os titiriteiros actuaban polas rúas cantando e danzando na compaña de 
funambulistas e soldadeiras.

Máis adiante cruzaron a antiga mullara romana pola «porta renova», 
aberta para comodidade dos peregrinos, e atoparon á súa dereita a 
basílica de San Isidro, obra mestra da arte románica, que contaba cun 
panteón real onde repousaban os corpos de numerosos reis, así como 
algúns príncipes e moitos membros da nobreza.

Lingua Galega! 1 ESO
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1. Resume brevemente o contido do texto.

2.Indica quen son o emisor e o receptor das partes sinaladas en negra no texto. 

Logo indica cal é a mensaxe que se emite, cal a canle e o código empregados 

en cada caso.

3.Que estrutura segue este texto? Xustifica a túa resposta.

4.Subliña as frases presentes no segundo parágrafo do texto.

5.Emparella cada definición coa enfermidade que lle corresponde:

6.Que é un dígrafo? Escribe catro exemplos empregando dígrafos distintos.

7. Empezando pola palabra e rematando polo texto, escribe por orde todas as 

unidades da lingua.

8.Ordea alfabéticamente as seguintes palabras: casa, receita, cabaleiro, ampola, 

andel, andazo, vacina, varíola, pílula, pediatría.

Lingua Galega! 1 ESO
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1. Tumor pequeno na pel, de pequena extensión, duro e doloroso.
2. Inflamación dos bronquios.
3. Dor dos músculos do pescozo que obriga a telo torto e impide xirar a cabeza.
4. Inflamación das glándulas das pálpebras.
5. Excreción benigna, pequena, arredondada e escura, que se forma na pel.

a) bronquite
b) espulla
c) furuncho
d) tirizó
e) cabaleiro
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