
BASES PARA O III CONCURSO VÍDEOPALABRAS

1.- O concurso consistirá na elaboración dun vídeo de 5 minutos como 
máximo, no que deben aparecer, como mínimo, dúas palabras e, como máximo, 
cinco das que aparecen abaixo.

2.- O nº de participantes será catro como máximo.
3.- O tema é libre.
4.- A lingua empregada debe ser o galego.
5.- Non poderán aparecer palabras malsoantes nin ter un contido que fira 

sensibilidades.
6.- A organización resérvase o dereito de publicación dos vídeos.
7.- Os traballos deberán ser entregados aos seguintes profesores antes do 

venres 5 de xuño:

• 1º ESO A / 1º ESO B / 1º ESO C: Pilar

• 2º ESO: Ana Chamosa

• 3º ESO: Pilar

• 4º ESO: Ana Chamosa

• PDC1: Asun

• PDC2: Elena Gómez

8.- Os vídeos pódense gravar con cámara ou teléfono móbil pero deben ser 
entregados nun pen drive nun formato compatible con VLC. Deberán ter unha 
mínima calidade de son e imaxe polo que haberá a opción de poder gravalos no 
centro coa cámara de vídeo.

9.- Establecéranse dúas categorías: 

1º  Ciclo de secundaria (1º e 2º ESO)

2º Ciclo de secundaria (3º e 4º ESO)



Aquí tedes unhas guías que vos axudarán a realizar as curtas.

Como escribir o guión dunha curtametraxe

http://www.literautas.com/es/blog/post-923/como-escribir-el-guion-de-un-cortometraje-consejos-
generales/

Como facer unha curtametraxe sinxela

http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/17484437/Como-hacer-un-cortometraje-sencillo.html

As palabras que podedes utilizar son as seguintes:

• Zaragallada: 1.-Mestura de cousas sen orde. Non sei como podes atopar   
algo nesta zaragallada. 

2 Conxunto de ingredientes que se utilizan de recheo para 
determinados alimentos. Están preparando a zaragallada da 
empanada. A zaragallada das morcillas xa a tiña amañada.

• Acubillo: Acción e efecto de acubillar: (Darlle protección a [algo ou alguén] 
cubríndoo con roupa ou con calquera outra cousa que poida servir de
abrigo. Acubillou ben o neno para que non tivese frío.). As    

autoridades ofrecéronlles acubillo aos tripulantes dos barcos apreixados.

• Xabaril: Mamífero da familia dos súidos de pelaxe mesta e forte e canteiros 
superiores moi desenvolvidos e aguzados. Para escorrentar os xabarís
armou unha martabela na leira do millo. 

• Xesta: 1 Arbusto bravo da familia das leguminosas, con moitas pólas 
delgadas e flexibles, follas pequenas e escasas, e flores amarelas ou 
brancas, do que existen varias especies. As xestas nacen en terreos 
sen cultivar.

2 Vasoira feita de pólas de xesta. Varreu a eira cunha xesta. 

http://www.literautas.com/es/blog/post-923/como-escribir-el-guion-de-un-cortometraje-consejos-generales/
http://www.literautas.com/es/blog/post-923/como-escribir-el-guion-de-un-cortometraje-consejos-generales/
http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/17484437/Como-hacer-un-cortometraje-sencillo.html


• Lura: 1 Molusco de corpo alongado da clase dos cefalópodos con oito 
brazos con función prénsil e dous tentáculos con función táctil e copuladora 

moito máis longos ca os brazos, dúas aletas triangulares na parte 
posterior e cunha cuncha interior delgada e transparente en forma de 
pluma. As luras expulsan borra para escurecer a auga cando están  

en perigo. 

• Ra: 1 Anfibio da orde dos anuros do que existen varias especies que ten a 
pel lisa de cor verdosa ou parda anda a saltos é bo nadador e vive 
en lugares onde hai auga. A ra é un batracio. Pola noite cantan as 
ras. Ancas de ra

2 Peza sobre a que viran certos eixes. As ras de bronce dos muíños 
teñen seis caras. A portela da cortiña tiña unha ra feita de lousa.

3 Xogo que consiste en lanzar uns pequenos discos desde certa 
distancia tratando de introducilos pola fendedura que forma a boca da
figura dunha ra de ferro sentada ou por outras da mesma medida 
feitas na mesa onde está pousada a ra. Tiñamos por costume xogar 
á ra no patio dunha popular casa de comidas da vila.

• Parrulo: 1 Ave da familia dos anátidos da que existen diversas especies, 
mariña ou de auga doce, nadadora ou mergulladora, que se somerxe 
total ou parcialmente para conseguir o alimento, que presenta cores 
moi variadas que adoitan seren máis vistosas nos machos e    

xeralmente apencadas nas femias. Na lagoa e nos seus arredores vense 
bandadas de parrulos. 

2 [Persoa] que se deixa enganar con facilidade. É tan parrulo que 
mesmo un neno pode estafalo. 

• Escaravello: Insecto da familia dos escarabeidos, dos que existen moitas 



especies, de forma arredondada, patas curtas e antenas en forma de 
maza. Algúns escaravellos, coma o da pataca, son moi prexudiciais 
para a agricultura.

• Papoula: Planta anual da familia das papaveráceas, de flores encarnadas e 
froito en cápsula, moi abundante nos campos de cereais. Na 
primavera, os campos están cheos de papoulas.

• Falcatruada: 1 Mala acción, feita con engano ou trampa. É un home moi vil,
ten feito moitas falcatrúas. Con estes axudantes fixo moitas falcatrúas,
e volveu rico a Ourense. 

2 Acción, propia dos nenos, que pode causar prexuízo, molestia ou 
trastorno. O pequeno anda todo o día facendo falcatrúas pola casa. 

• Rincho: Voz propia do cabalo. Escóitanse os rinchos dos cabalos no monte. 

• Orballo: 1 Chuvia miúda. O orballo vai mollando pouquiño a pouco. 

2 Humidade do aire que, co frío da noite se condensa e se deposita 
en pingas pequenas. Ao amencer, as plantas estaban cubertas de 
orballo. 

• Bágoa: Gota do líquido transparente que segregan as glándulas lacrimais e 
que se desprende do ollo a causa dunha irritación ou dunha emoción.
Enchéronselle os ollos de bágoas. 

• Bufarda: Pequena abertura na parede ou no teito dunha casa para dar luz, 
para ventilar ou para saír ao tellado. Abrimos unha bufarda no faiado. 

• Lúa: 1 Satélite da Terra, visible desde esta só en parte e baixo formas 
distintas, chamadas fases, segundo a posición que teña respecto á 
Terra e o lado por onde reciba a luz do Sol. A Lúa xira ao redor da 
Terra.



2 Calquera satélite doutro planeta. Europa é unha das dezaseis lúas 
de Xúpiter.

• Lareira: Pedra plana situada a pouca altura do chan, onde se fai o lume 
para cociñar, nas casas tradicionais, e sobre a que adoita ir colocada unha

cambota. No canizo, encima da lareira, cúranse os chourizos e 
sécanse as castañas. 

• Luscofusco: 1 Momento do día, entre o día e a noite, en que a luz 
desapareceu case por completo e as cousas se perciben como 
sombras. Amparándose nas sombras do luscofusco entráronlle na 

casa. 

2 Momento do día, entre a noite e o día, en que a primeira claridade 
permite distinguir as cousas coma sombras. Ao luscofusco, xa 
cantaran os galos, abandonaban o lugar. 

• Vagalume: substantivo masculino Insecto da orde dos coleópteros, do que a 
femia se asemella a un verme por carecer de ás e élitros e por ter o
abdome de forma alongada, formado por aneis que emiten luz na 
escuridade. Nas noites de verán cantan os grilos e vense moitos 
vagalumes. 

• Raiola: 1 Raio ou conxunto de raios de sol que aparecen ás veces por 
entre as nubes cando o ceo está cuberto. As nubes peneiraban as raiolas. 

2 Intervalo breve de sol nun día chuvioso. Aproveitou aquela raiola 
para saír da casa. 

3 Calor morna do sol. En inverno sempre se agradece unha raiola. 

• Morriña: Sentimento e estado de ánimo melancólico e depresivo, en 
particular o causado pola nostalxia da terra. Sentía moita morriña no 



estranxeiro. Nos días de chuvia éntrame a morriña. 

• Andoriña: Paxaro da familia dos hirundínidos, coa parte superior de cor 
negra azulada, a inferior branca e a testa e a gorxa vermellas, ás 
rematadas en punta e cola gallada. As andoriñas fan os niños en forma 
de cunca. 

• Esquío: Mamífero roedor do que existen diversas especies, de rabo moi 
peludo e longo que se cría nos bosques e se alimenta de froitos, 
insectos, ovos etc. Os esquíos son moi vivos e lixeiros.

• Cadela: 1 Femia do can, adulta ou cría. Pariu a cadela e trouxo oito 
cadeliños. 

• Brétema: Condensación de vapor de auga do aire en contacto co chan, de 
constitución similar á das nubes, que reduce a visibilidade. É perigoso
conducir nos días de brétema. 

• Xoaniña: Insecto da familia dos coccinélidos, de forma arredondada, con 
élitros de cores vivas, xeralmente vermellos, con sete puntos negros. 
Xoaniña de Deus, cóntame os dedos e vaite con Deus. 

• Lixo: 1 Partícula pequena de sucidade. Metéuseme un lixo nun ollo.  Coa o
leite que trae lixos. Limpa o pantalón que o tes cheo de lixos.

2 Conxunto de materias sucias ou de cousas que non serven e se 
tiran. Esta casa está chea de lixo. Bota iso no caldeiro do lixo.  

• Xantar: Comida do mediodía. O día do patrón fixemos un bo xantar. 

• Toxo:  1 Arbusto espiñento da familia das leguminosas, de flores alternas 
cando é novo, que logo son substituídas por espiñas verdes, e flores 
amarelas, e do que existen varias especies en Galicia. Foron rozar un
carro de toxo para estrume.



2 figurado Persoa áspera no trato cos demais. Tiña un veciño que 
era un toxo.

• Estoxo: Caixa, funda ou vaíña especialmente disposta para gardar ou 
protexer algunha cousa. O estoxo do laúde, dos lapis, dos anteollos, da 
navalla de afeitar etc.

2 Caixa que vai axustada a un oco nunha mesa, armario etc. Garda 
as xoias nun estoxo do roupeiro. 

• Verme: 1 Animal invertebrado de corpo brando e alongado, formado por 
aneis e sen patas, que anda arrastrándose. Algúns vermes coma as 
miñocas úsanse para pescar. 

2 Calquera animal que teña o corpo da mesma forma, especialmente 
as eirugas dos insectos. A mazá tiña un verme.

3 Na Informática Programa informático malicioso, similar a un virus, 
con capacidade para duplicarse, transmitirse por unha rede e infestar 
computadores. O primeiro verme da historia é de 1988 e infestou os 
poucos servidores que había daquela.

• Sapoconcho: Réptil da familia dos emídidos, do que existen varias especies, 
que en Galicia hiberna enterrado na lama do fondo das pozas onde 
vive, e se alimenta de insectos, vermes e moluscos. Os sapoconchos 
son moi escasos en Galicia.

• Afialapis: Instrumento con que se lles fai ou aguza a punta aos lapis. 
Merquei unha goma e un afialapis. 

• Agasallar: verbo transitivo Tratar ou acoller [alguén] con hospitalidade, 
mostras de cortesía e atención, regalos etc. Polo Nadal sempre agasalla os 
seus netos con moreas de xoguetes. Agasallounos cunha espléndida cea á 



nosa chegada. 

• Garatuxa: Demostración de cariño que se fai a unha persoa con aloumiños e
con palabras de afecto. Facíalle garatuxas para que quedase durmido.

• Marrancho: Cría do porco, especialmente mentres mama. A porca pariu once
marranchos. Ten dous marranchos para a mata. 

• Xeitosa: 1 Moi apropiada. Esta caixa é xeitosa para gardar os libros. 

2 Que ten boas calidades, que reúne as características necesarias 
para ser do gusto de alguén. Ten un mociño moi xeitoso. A ver se 
me fas un traballo xeitoso.

3 Que fai ben as cousas, que ten habilidade. Búscame un albanel 
xeitoso. 

• Abraiado: Impresión de admiración, estrañeza ou sorpresa que produce algo 
inesperado, extraordinario etc. Cando chegou alí puido 
contemplar, con abraio, como a chea do río alagara a veiga. 

• Leda: Que sente ledicia. Andaba moi ledo porque lle tocara a lotaría. 

• Debullar: 1 Sacar os grans de [un froito]. Tes que debullar os chícharos. 

2 Sacar [as castañas] dos ourizos. Hai que debullar esas castañas. 

3 Quitar a casca a [unha castaña]. Púxose a debullar as castañas para 
cocelas. 

• Alborada: 1 Primeira luz do día. Na alborada comezan os paxaros a cantar. 

2 Composición con ritmo de marcha que se toca, principalmente, 
de mañá cedo e desfilando. Anda o gaiteiro a tocar a alborada 
polas rúas do lugar. 

• Cóxegas: Sensación que experimenta alguén ao lle seren tocadas levemente



certas partes do corpo e que se manifesta nun riso involuntario. Este 
neno ten moitas cóxegas. Fíxolle cóxegas nos pés cunha pluma de 
paxaro. 

• Amizade: 1 Sentimento de afecto e confianza entre amigos. Entre eles hai 
unha fonda amizade. 

2 Amigo. OBSERVACIÓNS: Neste sentido, úsase máis en plural. Ten 
moitas amizades polo mundo adiante.

• Verba: Habilidade para agradar e convencer con palabras. Ten moita verba. 

• Maxín: Intelixencia, entendemento, imaxinación. Non sei que terá no maxín. 
No seu maxín, coidaba que as cousas lle ían saír doutra maneira. 

• Sorriso: Acción de sorrir e xesto que se fai ao sorrir. Recibiunos cun 
agradable sorriso.

• Gargallada: Risa sonora e impetuosa. Soltou unha gargallada sen motivo 
aparente. Conta uns chistes de rir ás gargalladas. 

• Larafuzas:  Que mancha moito a cara ao comer. Moi larafuzas es, ho! Vai 
lavar esa cara, larafuzas! O pano da mesa teno de adorno, éche un 
larafuzas.

• Agarimos: 1 Sentimento de afección, amizade, tenrura, simpatía etc., por 
alguén. Sempre o tratou con moito agarimo. 

2 Acción e efecto de agarimar, protexer ou amparar. Quedou orfo, sen
agarimo de ninguén. 

3 Aquel ou aquilo que protexe ou dá amparo. O valado era un bo 
agarimo contra o vento. Empezou a chover e tivemos que buscar un 
agarimo. Falaremos ao agarimo da fogueira. Morreulle a compañeira, 
quedou sen agarimo.



• Xogos: 1 Acción de xogar. Deixa o xogo e ven xantar. 

2 Cada unha das actividades que se realizan co único fin de 
entreterse e divertirse, e que se caracterizan por estar organizadas 
conforme unhas regras determinadas e, ás veces, por precisar duns 
obxectos concretos. O parchís é un xogo.

3 Aquilo co que se xoga seguindo determinadas regras. Regaláronme un
xogo de xadrez.

4 Entretemento no que se arriscan cartos. Arruinouse por culpa do xogo.

5 Conxunto de cartas que nos xogos da baralla ten un xogador na man. 
Nesta partida levo un bo xogo.

6 Conxunto de cousas que teñen as mesmas características básicas e, 
complementándose, serven para un mesmo fin. Un xogo de chaves. Un 
xogo de café.

7 Combinación de certas cousas que dá lugar a un conxunto. Xogos de 
luces. Xogos de auga.

8 Maneira de xogar. Fixo un xogo moi hábil e gañou.

9 Maneira de actuar conforme unhas intencións determinadas. Non lle 
sigas o xogo a esa xente.

10 Parte pola que se unen dous ósos, e movemento desa parte. O 
pantalón estórbame no xogo da perna. 

11 Reunión deportiva na que se realizan competicións de distintos 
deportes. Os Xogos Olímpicos.

• Rebuldeiro: 1 Aquel que fai cousas que serven de entretemento e diversión 
como saltar, correr uns detrás doutros etc. Os rapaces son uns 



rebuldeiros, non pararon en toda a tarde. 


