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Os Camiños de Santiago



O verbo. O presente de subxuntivo

1ª Conxugación 2ª Conxugación 3ª Conxugación

andase

andases

andase

andásemos

andásedes

andasen

varrese

varreses

varrese

varrésemos

varrésedes

varresen

partise

partises

partise

partísemos

partísedes

partisen

Usos
Para expresar desexo: A Santiago vaise por esa estrada, todo recto.

Se non podemos ou non nos interesa especificar quen realiza unha acción, empregamos a 
terceira persoa do plural: Sabes se se pode pasar por Ponte Maceira agora polo inverno?

Como expresar impersonalidade
Podemos expresala co verbo en terceira persoa + se: A Santiago vaise por esa estrada, todo 
recto.

Se non podemos ou non nos interesa especificar quen realiza unha acción, empregamos a 
terceira persoa do plural: Sabes se se pode pasar por Ponte Maceira agora polo inverno?

Preposicións e locucións prepositivas
Algunhas das preposicións galegas máis habituais son: a, agás, ante, ata, baixo, canda, con, de, 
dende/desde, durante, en, para, perante, por, salvo, segundo, sen, senón, sobre, tras, xunta.

Estes son algúns dos seus usos:

Espazo

ata: punto de chegada Ata Samos hai 25 quilómetros

baixo: posición inferior Había bastante frío con temperaturas baixo 
cero

contra: contacto; dirección contraria Tropezou e veuse contra min

desde/dende: punto de partida Chegou camiñando desde O Cádavo

entre: localización no medio de varias 
cousas

Baamonde está entre Vilalba e Sobrado dos 
Monxes

onda: proximidade O albergue que escollemos está onda Carral

xunta: ao lado de A catedral de Santiago está xunta a sede 
principal da universidade
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Tempo

ata + punto límite Camiñaremos ata Ourense

antes/despois de Vinte despois de Palas de Rei

contra + hora imprecisa Pasaremos por Rodeiro contra o mediodía

desde/dende + punto no tempo Desde hai varias horas parece que vai cho-
ver

por + (o, a, os, as) + parte do día Quedamos de vernos pola tarde en Caldas 
de Reis

Outros significados

agás: exclusión Decidimos seguir todos ata Fisterra agás 
María e Xoán

canda: coincidencia temporal e compaña Podemos facer a etapa canda vós?

segundo:
· Concordancia
· Simultaneidade

Segundo o indicador, debemos seguir de 
fronte

Colle algo para traer de recordo segundo 
pases por Pontedeume

sen: ausencia Vou camiñar sen rumbo para vera ta onde 
leva este camiñover

Ligazóns de interese
>> Os Camiños de Santiago
>> Xacobeo
>> Turismo de Santiago de Compostela
>> Turgalicia
>> Xacopedia
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https://www.cultura.gal/gl/caminos-santiago
https://www.caminodesantiago.gal/gl/inicio
https://www.santiagoturismo.com/
https://www.turismo.gal/que-facer/camino-de-santiago?langId=gl_ES
http://xacopedia.com/


Notas da sesión
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