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Seguro que tes o teu lugar, ese que é só para ti, ese que máis che gusta no mundo, ese que che 
parece o máis bonito do universo, ese  sitio que ten a atardecida mas fermosa, ese curruncho no que o son 
da auga do río ou das ondas do mar te sosega e te fai estar en paz co resto do planeta. 

Abofé que sabes dunha historia que fala dun lugar especial, dunha cova na que había un rei con 
zapatillas brancas, daquel penedo no que se xuntaba a Santa Compaña, daquel carballo centenario que viviu 
mil e unha historias, desa canción que che canta a túa avoa describindo unha paisaxe e o que nel pasa: 

 
Si un día vas o Monte Viso 

Ainda que non velo mar 
Ver a Santiago nun baixo 

Detrás o Sacro, na beira o Sar. 
 

Sen dúbida que sabes  dun espazo natural ou recanto tan fermoso, abraiante e especial, de Galicia 
ou España, que che gustaría visitalo. 

Descúbrenolo. Descríbenolo. Fálanos del. Cóntanos esa historia que coñeces. Escribe sobre o que ti 
viviches nel. Poden ser 3 liñas ou 30, 3 páxinas ou 30, o que ti queiras, decidas ou necesites. 

 

 

Que imos facer?  
A partir dunha imaxe que teñas ou atopes (actual ou antiga), dunha pintura, debuxo ou fotografía, que ti 
mesmo podes facer, descibriremos ese lugar do que falamos, contaremos a súa, a nosa, a túa historia, 
falaremos del, escribiremos sobre el. 
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Que proceso seguiremos?  
 

1º. Escollemos a imaxe.  
Como xa dixemos, escolle a imaxe dese lugar , rebusca na caixa de fotos da túa avoa, pregunta aos teus 

pais, faina ti mesmo (debuxa, pinta, fotografía, grava) ou busa na rede. Aquí tes algúns enlaces que te poden 
axudar: 

 Parques naturais de Galicia. 

 Espazos protexidos de Galicia (parques e reservas naturais, paisaxes protexidas, humedais 
…):  

 Espazos naturais de Galicia. 

 Patrimonio natural de Galicia con mapas intercativos. 

 Parques Nacionais 

 Visor de mapas da Xunta de Galicia na que pode obter imaxes de calquera lugar do noso 
país. 

 Imaxes libres de dereitos: Pixabay. 

 Imaxes con licenza Creative Commons.  

 Banco de imaxes do Intef. 

 Buscador de imaxes, vídeos e música. 

 
 

2º. Describimos o lugar. Escribimos a historia. 
Unha vez que temos escollida a imaxe, sobre ela faremos dúas cousas: 

 Describir o lugar. Intenta facela dun xeito literario, non meramente mecánica, enumerando os 
elementos que conforman a paisaxe. Une estes cos túas sensacións ou coas daquela persoa que 
che falou dese lugar. Sons, silencios, arrecendos, momentos … elementos que non se ven na 
imaxe pero que están presentes 
nela.  

 Escribir unha historia arredor da 
descrición. Unha historia que pode 
ser unha vivencia propia (ou allea, 
dunha amiga, do teu pai, da túa tía 
….), un conto dos teus avós, unha 
lenda que se sabe na aldea ou na 
vila sobre ese lugar. O que ti 
queiras e decidas. 

 
 
 
 

http://galicianaturaleunica.xunta.gal/gl
http://cmaot.xunta.gal/seccion-organizacion/c/CMAOT_DX_Conservacion_Natureza?content=Direccion_Xeral_Conservacion_Natureza/Espazos_protexidos/seccion.html&sub=Rede_galega/
http://www.turismo.gal/que-visitar/espazos-naturais?langId=gl_ES
http://turismodegalicia.org/info-turismo/espacios-naturales-de-galicia/
http://www.mapama.gob.es/gl/red-parques-nacionales/nuestros-parques/default.aspx
http://mapas.xunta.gal/visores/imaxespaisaxe/
https://pixabay.com/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Portada_galega%20e%20https:/gl.wikipedia.org/wiki/Portada
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
http://search.creativecommons.org/
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A “lectura da imaxe” 
 

Unha vez escollida a imaxe segundo os 
criterios que anteriormente se che indicaron e 
cando xa reparaches ben nos seus elementos e, 
de ser o caso, teñas tomada a mesma 
perspectiva coa mesma persoa que che deixou a 
imaxe, segue estes pasos: 

 
1.-  Primeira descrición da imaxe: Nun 

par de liñas fai unha primeira aproximación 
xeral ó que podemos observar na imaxe. 

 
 2.-Localización espacial (e temporal: 

imaxe antiga ou actual): 
 

 Nome da poboación: , parroquia, aldea,… 
 Nome do Lugar: rúa, Praia de …., río ….., fraga de …., montes de …., etc. 

 
3.-Elementos da paisaxe natural: val, montes, praias, ríos, vexetación, animais … 

 
4.- Elementos dunha paisaxe humanizada: restos arqueolóxicos (mámoas ou dolmen, castro …), 

muros, camiños, algún tipo de intervención nalgún dos elementos naturais … 
 
5.- Aspectos persoais. A relación e a historia persoal do(s) protagonista(s) das imaxes. 
 
6.- Aspectos etnográficos: vestido se aparecen persoas, traballo (un carro de vacas pasando por un 

camiño), costumes e tradicións (unha festa nunha carballeira) … 
 
7.- Aspectos lingüísticos. A toponimia, o nome dos lugares, ten unha particular valor xa que soen ter 

relación con nomes do medio natural: vexetación (A Carballeira, Nocedo, Souto, Ameneiro ….), animais (Cova 
da Serpe, Niñodaguia, Formigueiro …), formas do relevo (Pedrafita, Laxe, Pedrouzo …), a auga (Augasantas, 
Ribadumia, Augalevada …), o mar – talasonimia- (Pedra do Can, Areoso, Pedregoso, Atalaia …) 

 
Podes usar unha táboa como a seguinte para anotar aas observacións sobre a imaxe: 
 

A lectura da imaxe 

1.-  Primeira descrición da imaxe  

2.-Localización espacial  

3.-Elementos da paisaxe natural  

4.- Elementos dunha paisaxe humanizada  

5.- Aspectos persoais  

6.- Aspectos etnográficos  

7.- Aspectos lingüísticos. A toponimia  

8.- Outros  
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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. Aspectos da imaxe que me levan a contar a historia. 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. Decide logo cal é a intención da escrita que prefires:  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, busca un título -aínda que sexa provisional- axeitado 
d. Organiza as ideas de acordo coas partes básicas do tipo de texto que corresponda 

(introdución- desenvolvemento - conclusión, no caso dos expositivos; inicio – nó -
desenlace, 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. 

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 
 

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

 Enténdese? 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.  

 A orde dos feitos é a adecuada? Se é preciso, reordena fragmentos ou oracións mal 
colocadas.  

 A persoa verbal que utilizaches é a que mellor se axusta 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 
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e mesmo poder opinar sobre o que estes fan e pensan. No caso da exposición, 
adoptaches a terceira persoa cun ton obxectivo? 

 Os protagonistas da historia recoñécense tal como ti pretendes? 
 

b.  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...)? 

 

O traballo final  
 

Un documento elaborado con LibreOffice Writer, 
no que xunto coa información escrita achegamos a(s) 
imaxe(s) que ilustre(n) o texto. O traballo deberá ter 
unha presentación e formato esmerados, seguindo estas 
indicacións: 

 Utilizar encabezamentos e,como 
mínimo, pés de páxina, nas que indiques o título do 
traballo e o número de páxina (preferentemente na 
parte inferior dereita) 

 Diferenciar e destacar os 
elementos relevantes (títulos dos apartados e subapartados) con letra grosa, subliñado e 
distintos tamaños de letras (10-12 do tipo Arial, Calibri, Times New Roman ou Verdana 
para texto e maior para os títulos) 

 A aliñación estará xustificada e as marxes serán amplas, tanto nos laterias coma na parte 
superior e inferior (2,5 estaría ben) 

 Todos os parágrafos deben ter sangría (comenzar a redacción na 1ª línea do parágrafo 
uns centímetros máis adentro da marxe esquerda).  

 Entre os diferentes apartados e subapartados do trabajo débese deixar unha separación 
máis ancha que o interliñado normal.  

 Utiliza o corrector ortográfico, ainda que  ¡Coidado! non corrixe todas as faltas.Podes 
usar o corrector online da Universidade de Vigo.  

 Na última páxina poñemos a bibliografía (libros, páxinas web …) utilizada. 

 Finalmente, gardamos o arquivo en formato pdf para entregalo e envialo por email. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sli.uvigo.es/corrector/
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Rúbrica de avaliación E ti de onde vés sendo? 

Aspecto á avaliar 
4 

Excelente!! 
3 

Moi ben!! 

2 
Suficiente pero 

mellorable 

1 
Insuficiente 

A imaxe 

Amosou interes na 
busca, e escolleu unha 
imaxe de alta calidade, 
suxerente, creativa e 
atractiva dun espazo 

natural especial 

Amosou interes na 
busca, e escolleu unha 
boa imaxe  e atractiva 
dun espazo fermoso 

natural . 

Escolleu unha imaxe  
dun espazo fermoso 
natural  pero cunha 
calidade mellorable 

Escolleu sen moito 
inetrés unha deficiente 

imaxe  dun espazo 
natural  . 

Lectura da imaxe 

Segueu as indicacións 
dadas sobre a lectura da 

imaxe, anotando os 
elementos clave da 

mesma, facendo unha 
primeira descrición moi 

acertada. 

Segueu as maior parte 
das indicacións dadas 

sobre a lectura da imaxe, 
anotando os elementos 
e facendo unha primeira 

descrición acertada. 

Segueu en parte as 
indicacións dadas sobre 

a lectura da imaxe, 
anotando algúns 

elementos e facendo 
unha primiera descrición 

mellorable. 

Non segueu as 
indicacións dadas sobre 
a lectura da imaxe, nen 

anotou moitos dos 
elementos e fixo unha 

primeira descrición 
deficiente. 

Planificación da historia 

Fixo unha planificación 
moi estruturada e 
seguindo todas as 
indicacións dadas. 

Fixo unha boa 
planificación e seguindo 
a maioría das indicacións 

dadas. 

Fixo unha planificación 
sen seguir boa parte das 

indicacións dadas. 

Non fixo unha 
planificación acorde ás 

indicacións dadas. 

Redacción da 
información escrita 

Texto correctamente 
redactado, claro e ben 

estruturado, ordeado,  e 
sen faltas de gramática, 

ortografía ou 
puntuación. 

Texto ben redactado, 
bastante claro. Boa 
organización e con 

algunha falta de 
gramática, ortografía ou 

puntuación. 

Fáltalle claridade e 
organización. Moitas 
faltas de gramática, 

ortografía ou 
puntuación. 

Texto desorganizado, 
falto de contidos, a 

expresión é deficiente e 
ten moitos erros de 

gramática, ortografía ou 
puntuación. 

Título  
Título moi creativo, 

suxerente, chamativo. 
Título  chamativo e 

suxerente.  
O título ten relación 

clara coa imaxe. 
O título non ten relación 

clara coa imaxe. 

Busqueda e escolla de 
imaxes 

Imaxes moi apropiadas, 
ilustrativas e 

complementarias ao 
contido da historia. 

Imaxes apropiadas e 
ilustrativas ao contido da 

historia. 

Algunha das imaxes non 
ten relación co contido 

da historia ou con 
algunha das súas partes. 

As imaxes non teñen 
relación directa ao texto 

que ilustran. 

Elaboración dixital en 
procesador de textos 

Uso correcto do 
procesador de texto, 
integrando moi ben 
texto e imaxes nun 

formato adecuado ao 
contido. 

Bo uso do procesador de 
textos, integrando 

correctamente imases e 
texto. 

O formato e a 
integración entre texto e 
imaxes presenta erros. 

Uso dun formato 
claramente inadecuado 

sen integrar texto e 
imaxes, facendo difícil a 

lectuira da guía. 

 

 


