
Lección 8

Vivir de facer o teatro



Lección 8

A escena

Escenario 

Palco

Galiñeiro

Platea

Pano 

Bambolina

Iluminación

Actor/ actriz

Máscara

Vestiario

Orquestra

Público 

Butaca

1

1

6

6

11

11

5

5

10

10

3

3

8

8

13

13

2

2

7

7

12

12

4

4

9

9



Os días da semana e os meses

Luns / Martes  / Mércores / Xoves / Venres / Sábado  / Domingo

Xaneiro / Febreiro / Marzo / Abril / Maio / Xuño / Xullo / Agosto / Setembro / 
Outubro / Novembro / Decembro

A hora
Que hora é? Tes/Ten hora?

· É a unha en punto

· Son as tres e dez

· Son case as nove e media

Cando vén a túa irmá? / A que hora vén a túa irmá?
· Chegará polas dúas, pero virá o venres, non hoxe

· Chegará ás dúas, pero non virá ata o primeiro martes do mes que vén

· Virá ás doce da mediodía da semana que vén

O verbo. O futuro

1ª Conxugación
andar

2ª Conxugación
varrer

3ª Conxugación
vivir

Futuro de indicativo Futuro de indicativo Futuro de indicativo

andarei

andarás

andará

andaremos

andaredes

andarán

varrerei

varrerás

varrerá

varreremos

varreredes

varrerán

vivirei

vivirás

vivirá

viviremos

viviredes

vivirán

Accións que terá lugar posteriormente 
· Din que mañá haberá bo día

Obrigatoriedade
· Agora farás o que eu che diga

Probabilidade
· Entre Ourense e Verín haberá 70 km

Cortesía
· Iremos mañá á froitaría?

Accións que tiveron lugar no pasado
· Despois da chegada á América, terán lugar moitos acontecementos importantes para o

continente
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Hai que sinalar que para falar de plans, intencións e accións futuras en galego 
emprégase máis frecuentemente o presente de indicativo ou a perífrase ir + infinitivo.

· Vou ao teatro mañá, apúntaste?

Se queremos indicar que non podemos/queremos facer algo, unha das fórmulas máis 
habituais é:  É que…

· Creo que non, é que teño que ir á casa dos meus pais, non creo que volva a tempo

Expresar a frecuencia
· Cada canto tempo tes pensado facer deporte?

Todos os días

Unha vez á semana 

Dúas veces ao mes 

Os venres 

Habitualmente 

Ás veces 

(Case) sempre 

A miúdo 

De cando en vez 

(Case) nunca ir ao ximnasio?

Ligazóns de interese
>> Academia galega do teatro
>> Aprende coas mulleres galegas
>> Aula de teatro universitario:Dramaturga (Asociación Galega de Dramaturxia)
>> Eroski Paraíso
>> Escena galega
>> Escenas do cambio
>> Escola Superior de Arte Dramática de Galicia
>> Fegatea
>> Festiclown Vilagarcía
>> Festival das Núbebes
>> Festival internacional de outono de Carballo
>> Festival internacional de Ribadavia
>> Festival Internacional de Teatro de Ourense
>> Festival Internacional de Títeres de Redondela
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http://academiagalegadeteatro.gal/
http://igualdade.xunta.gal/gl/campanas/aprende-coas-mulleres-galegas
http://www.dramaturga.org/
https://vimeo.com/171569995
https://escenagalega.gal/index.php/gl/
https://escenasdocambio.org/
https://esadgalicia.com/
https://www.fegatea.org/grupos.html
https://www.festiclown.org/
https://www.baobabteatro.com/gl/festival-das-nubebes-2
https://fiot.gal/
https://mitribadavia.gal/#novas
http://www.fitoourense.com/2020/index.html
http://redondela.gal/gl/festival-de-titeres


Notas da sesión
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