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A historia a partir da imaxe 

 

Con toda a información recollida sobre a imaxe (para o cal seguiches o guión de lectura de imaxes) 
xa estás en disposición de contar a historia.  

A continuación, propómosche unha serie de recomendacións. 
 

1.-PLANIFICACIÓN. 
 

a. AAssppeeccttooss  ddaa  iimmaaxxee  qquuee  mmee  lleevvaann  aa  

ccoonnttaarr  aa  hhiissttoorriiaa.. De entre todos os aspectos 

analizados previamente escollo os máis interesantes: 

 Anoto e ordeno todos aqueles elementos da 
táboa de lectura de imaxe que me axuden á 
descrición do lugar. 

 Apunto e estruturo os elementos da historia que vou contar, aqueles que van levar o fío 
da historia. 

b. DDeecciiddee  llooggoo  ccaall  éé  aa  iinntteenncciióónn  ddaa  eessccrriittaa  qquuee  pprreeffiirreess:  explicar o que 

aconteceu, aclarar ou narrar uns feitos. Consecuentemente, determina que papel e ton 
tomas ao escribir (cronista obxectivo, narrador protagonista, narrador externo...), a quen te 
dirixes e como queres que reaccionen os lectores. 

c. Unha vez feito iso, bbuussccaa  uunn  ttííttuulloo -aínda que sexa provisional- axeitado 

d. OOrrggaanniizzaa  aass  iiddeeaass de acordo coas partes básicas do tipo de texto que corresponda 

((iinnttrroodduucciióónn--  ddeesseennvvoollvveemmeennttoo  --  ccoonncclluussiióónn, no caso dos expositivos; 

iinniicciioo  ––  nnóó  --ddeesseennllaaccee, para os narrativos). 

e. Escribe xa o contido básico da historia de maneira esquemática. 
 

2. REDACCIÓN 
 
Á hora de redactar, revisa antes a información da que dispós e 

as escollas e bosquexos previos. Ten  en conta as partes características 
do tipo de texto, aínda que sexa para varialas.Lembra que debes 
incorporar algún fragmento descritivo do lugar. 



Xeo. e Historia 2º ESO- A Cidade – A lectura da imaxeCC-  BY - SA                                    2 
 

Escribe e reescribe todo o que precises, logo xa depurarás a historia. Os bos textos non soen saír á 
primeira. 

Usa conectores adecuados. 
 

3. REVISIÓN 
 

Revisa o contido, as ideas e feitos recollidos, a orde na que aparecen, as 
reaccións que provocas... 

 EEnnttéénnddeessee?? Consideras que os lectores e 

lectoras poden comprender os feitos? Se non for así, completa o que falta 
(a non ser que pretendas só suxerir) e elimina repeticións, desvíos do 
asunto ou comentarios innecesarios.  

 AA  oorrddee  ddooss  ffeeiittooss  éé  aa  aaddeeccuuaaddaa?? Se é 

preciso, reordena fragmentos ou oracións mal colocadas.  

 AA  ppeerrssooaa  vveerrbbaall  qquuee  uuttiilliizzaacchheess  éé  aa  qquuee  

mmeelllloorr  ssee  aaxxuussttaa ao modo en que queres contar o sucedido? Lembra: 

o eu protagonista móstrao como experiencias vividas, a terceira persoa 
observadora como feitos captados por alguén e a terceira persoa 
omnisciente como acontecementos debullados ao coñecer todo sobre os 
personaxes e mesmo poder opinar sobre o que estes fan e pensan. No 
caso da exposición, adoptaches a terceira persoa cun ton obxectivo? 

 OOss  pprroottaaggoonniissttaass da historia recoñécense tal como ti pretendes? 

 

 Revisa a forma, a extensión dos parágrafos, a corrección gramatical, 
ortográfica, etc. 

 
 Usaches a variedade e o rexistro lingüísticos axeitados en cada caso? 
 Pódese enriquecer a expresión con palabras máis precisas e incorporando 

adxectivos, comparacións, metáforas...? 
 Existe ligazón suficiente e variada entre as oracións e parágrafos? As oracións ou 

frases fican ben construídas e claras? 
 Hai palabras repetidas de maneira innecesaria? Se si, substitúeas por sinónimos, 

expresións equivalentes ou pronomes (ou elimínaas, se é mellor). 
 A puntuación é a axeitada, responde á fluidez e entoación que necesita o texto? 
 Hai erros de ortografía ou doutro tipo (acentuación, castelanismos...)? 

 
 
 
 

 

 


