
 

 

 



1. INTRODUCIÓN  

Esta unidade didáctica está concibida para traballar despois de ver a 

representación de Talía Teatro A parábola do angazo. Seguindo a estela de pezas 

anteriores como Bicos con lingua e Pelos na lingua, abordamos novamente a situación 

da nosa lingua e os prexuízos que existen sobre ela. A partir do texto da obra, 

elaboramos esta unidade que ten como finalidade traballar diferentes contidos 

relacionados coa situación sociolingüística do galego.  

Nun principio está dirixida a alumnado de 3º e 4º da ESO, xunto co de 

Bacharelato; se ben é posible aplicar algunha das actividades a niveis  de 1º e 2º da 

ESO. 

 

2. COMPETENCIAS CHAVE 

Desde esta unidade didáctica pretendemos contribuír á adquisición das  

seguintes competencias chave:  

1. Competencia en comunicación lingüística. Preténdese que a linguaxe sirva 

como instrumento de comunicación (oral e escrita), comprensión, 

interpretación, organización e autorregulación do pensamento, emocións ou 

conduta. Preténdese que o alumnado exprese oralmente ou por escrito 

pensamentos, emocións, opinións e goce escoitando, lendo ou expresándose 

de forma oral ou escrita.  

2. Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico. Nesta unidade 

afróntase basicamente desde o respecto ás persoas e ás diferentes culturas.  

3. Competencia dixital. Traballase naquelas actividades que requiren a busca e 

selección de información en distintas fontes.  

4. Competencia social e cívica. O respecto ás diferentes opinións e culturas, e a 

superación dos prexuízos lingüísticos.  



5. Competencia de conciencia e expresións culturais. Preténdese conseguir 

apreciar e comprender distintas formas de manifestacións artísticas e culturais, 

principalmente o teatro e a literatura, que servirán como fonte de goce e 

enriquecemento persoal.  

 

3. OBXECTIVOS  

• Comprender e interpretar textos teatrais.  

• Entender textos orais e escritos relacionados coa sociolingüística.  

• Analizar a situación sociolingüística da nosa lingua.  

• Identificar os prexuízos lingüísticos.  

• Comprender e empregar léxico e frases feitas propias da nosa lingua.  

• Valorar e producir breves producións literarias.  

• Valorar e coñecer o teatro galego moderno.  

 

4. CONTIDOS  

• Os prexuízos lingüísticos.  

• Usos da lingua galega.  

• As interferencias lingüísticas. 

• Unha perspectiva histórica da lingua. 

• As linguas minoritarias. 

• Fraseoloxía relacionada coa lingua.  

 

 



5. METODOLOXÍA  

Propoñemos unha metodoloxía aberta e participativa, tomando o debate como 

ferramenta principal, para chegar a traballar o pensamento crítico do alumnado. 

Pensamos que pode ser positivo primeiro facelo en pequenos grupos, para que sexan 

máis áxiles e participativas as dinámicas e posteriormente facer unha posta en común 

co resto da aula.  

A formulación destas dinámicas pretende evitar unha estrutura temática 

previsible para o alumnado. Para iso a formulación das cuestións será causal, é dicir 

que o contido dunha pregunta leve á seguinte, dun xeito natural.  

Os temas estarán inseridos de xeito transversal e o docente disporá nesta guía 

da información que lle permita conducir os diferentes debates.  

 

6. TEMPORALIZACIÓN  

Nun principio, a unidade está pensada para realizar nunha sesión lectiva. Porén, 

como se trata de actividades máis ou menos independentes e que tratan diferentes 

aspectos da materia de Lingua galega e literatura, o profesor ou profesora pode 

escoller aquelas que lle acaian mellor á súa programación e segmentar a unidade de 

acordo cos seus intereses.  

 

 

 

 

 

 



7. PROPOSTA DE ACTIVIDADES  

 

7.1. Ao inicio da obra nárrase a historia da parábola do angazo, lenda recollida polo 

padre Sarmiento no século XVII e que foi tendo multitude de versións dende entón 

ata a nosa actualidade. 

Algunha vez a escoitastes? E de ser así, que variacións ten con respecto á versión que 

se conta na obra? 

Xan, o protagonista da anécdota, esqueceu o seu galego ao marchar para Castela.  

Hoxe en día isto aínda acontece? Coñecedes o caso de alguén que, ao igual que Xan, 

deixara de falar galego por estar en contacto con xente que fala castelán? 

 

 

7.2. No inicio da obra úsanse palabras relacionadas co traballo no campo. Coñecedes 

o significado dalgunha delas? 

- Legoña. 

- Celeiro. 

- Trobo. 

- Angazo. 

Hai moitas máis que están desaparecendo por desuso ou por suplantación de 

doutras linguas. Algúns exemplos disto poderían ser as seguintes palabras. Coñeces o 

seu significado? 

Billa, tello, arroiar, grolo, sarabia, enxergar, grella, aluaxe, louro, deda,  

 

 

 

 



7.3. No sketch do alcalde, vemos dous personaxes dispostos a facer o que sexa con 

tal de conseguir máis votantes. 

Cres que os políticos actuais (de calquera orientación) teñen un compromiso sincero 

coa defensa das linguas ou que fan un uso interesado delas? 

Como afecta isto aos votantes? Credes que isto inflúe na súa forma de pensar? 

Falar unha lingua ou outra pode definir a túa ideoloxía?  

E de ser así, paréceche correcto? 

Coñeces o caso de alguén que teña unha postura concreta sobre o galego debido a 

súa ideoloxía política? 

 

 

7.4. No sketch dos dous nenos acólitos, ambos personaxes manteñen diversos 

debates sobre cousas que cren, ou que lles escoitaron aos seus maiores, como por 

exemplo, cando din que a misa non pode ser en galego, ou que Songoku fala 

castelán, e non galego. 

A obra, de forma paródica, refírese a estas crenzas como actos de fe. Lembras algún 

máis do propio texto? Aquí van outros exemplos: 

- Xesús era de Portugal. 

- O latín é o idioma de latinoamérica. 

- Xesús viviu na idade media. 

 

Existen moitos actos de fe sobre o galego. Cres que son verdade? E de ser así, por 

que? 

- O galego só se fala na aldea. 

- Para ligar tes que falar en castelán. 

- Se falas galego es nacionalista. 

- A xente que fala galego é bruta. 

- O galego é un idioma inferior ao castelán. 



- Se queres que o teu negocio vaia ben tes que promocionalo en castelán. 

- Existe en Galicia unha imposición do galego. 

- Co galego non vas a ningún sitio. 

- Non falo galego porque non se poñen de acordo. Cada día inventan palabras 

novas! 

- O galego non é moderno. 

 

7.5. No sketch do bar un amigo búrlase constantemente do outro polo mal que fala o 

galego. É correcto rir así dos seus erros? As/os que sodes castelán falantes, 

considerades que sería moi difícil comezar a falar galego no voso entorno? Que 

comentarios credes que vos dirían familiares, amizades, parellas...? 

 

En concreto, o falante de galego búrlase moito da colocación que fai dos pronomes. 

Vexamos algunhas das frases deste sketch. Como deberían dicirse de forma 

correcta? 

 

- Iso mellor o vemos para máis adiante. 

- Isto o habíamos falado xa. 

- Me saíu un pouco de bandullo. 

- Me felicita sempre. 

- Me pos unha auga con gas? 

- Mira, che xuro que penseino antes de vir. 

- Unha lingua se defende falándoa. 

- Mellor o imos a deixar aquí. 

- Me contas que é da túa vida. 

- Che pasa algo? 

- Entón como queres chamarche? 

- Case podíasme axudar ti. 

- Que escóitote mal! 

 



 

7.6. Nese mesmo sketch hai unha relación de insultos propios do galego. Recordas 

algún? Son os seguintes: 

 

Merdeiro, parvo, langrán, pasmón, cangallo, lampantín, prosma, baballas, paifoco, 

baldreu, lacazán, pailaroco, miñaxoia, papainas, babiolo, testán, chaíñas, badulaque, 

papalastrán, mamalón, fedello, babeco, palabea, rillote, panoco, chafulleiro, paspán, 

tarouco, papaleisón, papaxoubas e papahostias. 

 

Coñeces o significado concreto de todos? Coñeces algún insulto máis en galego?  

 

7.7. No sketch de Madrith, o espectáculo xoga cun futuro distópico onde o inglés foi 

impoñéndose ao castelán da mesma maneira que sucedeu na historia entre o 

castelán e o galego. Por exemplo, considérase que quen defende ao castelán 

pertence ao Bloque Nacionalista Español, ou que Cervantes era un separatista e un 

extremista, ou que non debería existir unha tele pública que só falara en castelán. 

Consideras que este futuro sería posible? De ser así, pareceríache ben que o castelán 

fora desaparecendo fronte ao inglés? 

Coñeces algún anglicismo (palabra importada do inglés) que usamos a pesar de ter 

palabras propias no galego e no castelán? Aquí van algúns exemplos: 

 

- Mail (correo), bullying (acoso), streaming (directo), ranking (clasificación), 

podcast (audio), followers (seguidores), link (enlace), online (en liña), coach 

(adestrador), gamer (xogador), tour (xira), frame (fotograma), hater (detractor), 

influencer (Influínte), mainstream (popular), paper (documento), manager 

(xestor), random (aleatorio), runner (corredor), set (conxunto), startup 

(empresa emerxente), teaser (avance, adianto), test (exame, proba), unboxing 

(desempaquetado),  



 

7.8. No sketch de Romeo e Xulieta, a acción sitúase no século XIII, cando o galego 

gozaba de grande prestixio, a diferencia do castelán.  

Ao principio da historia, Roi-Romeo cre que Xulieta vai pasar del porque fala 

castelán. Es capaz de comprender a Roi-Romeo, de poñerte no seu lugar?  

Xulieta pídelle a Roi-Romeo que fale galego. Cambiarías de lingua por amor?  

O pai de Xulieta non acepta a relación porque Roi-Romeo fala castelán. Paréceche 

ben? 

Cres que isto sucede hoxe en día? Cres que alguén pasaría de ligar con outra persoa 

porque esta fala galego? Cres que hai xente que para ligar cambia ao castelán? Ti 

cres que es capaz de adiviñar a lingua que fala unha persoa polo seu aspecto? En 

caso afirmativo, por que? 

 

 

7.9. No final da obra os dous intérpretes citan palabras que non teñen unha 

tradución directa a outros idiomas. Coñeces o significado de todas? 

 

- Orballo. 

- Sentidiño. 

- Trapallada. 

- Arroutada. 

- Luscofusco. 

- Esmorga. 

- Prea. 

- Madía. 

- Seica. 

 



Coñeces algunha outra palabra en galego que non teña tradución directa a outros 

idiomas? 

 

De igual maneira, neste mesmo punto da obra hai unha serie de frases feitas propias 

e exclusivas do galego. Escoitáchelas algunhas vez? Sabes o que queren dicir? 

 

- É máis listo que un allo. 

- Chegar e encher. 

- Facer as beiras. 

- E ti, de quen vés sendo? 

- Árdelle o eixe. 

- Outra vaca no millo. 

- Tarde piaches. 

- O que ten cu ten medo. 

- Morra o conto. 

 

Que outras frases feitas propias do galego coñeces? 


