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V 

Construción textual 

ACTIVIDADE 

Hoxe empezamos un novo apartado do tema, o que da comezo á parte da construción 

textual. Imos reforzar o noso coñecemento sobre a ela: aprenderemos a recoñecer a 

coherencia, a cohesión e a adecuación dun texto, así como tamén a aplicar estes saberes á 

nosa escritura.  

Empezaremos pola práctica, despois reforzaremos o aprendido coa teoría. Farémolo a partir 

dos exercicios que vos achego. Podedes facelo a ordenador. 

 

Se tendes algunha pregunta, consultádeme! 
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V 

Construción textual 

ACTIVIDADE 

1. Engade os conectores textuais que consideres ao seguinte fragmento da novela 

Cortalumes, de Mankell, para dotar ao texto de coherencia e cohesión. 

 localidade sueca de Ystad,  home morre  estrañas 

circunstancias  portas  caixeiro automático. Pouco despois, dúas 

rapazas asasinan salvaxemente  taxista; detidas  trasladadas 

 comisaría,  dúas sorprenden  súa agresividade 

 a  indiferencia  o crime  

cometeron. Ó día seguinte,  problema  suministro eléctrico deixa a 

escuras gran parte  rexión; cando  técnico acuda  

estación transformadora, fará  descubrimento aterrador. Sen dúbida, 

 inspector Wallander enfróntase  un dos casos máis complexos 

  carreira. 

2. Observa os conectores e os marcadores discursivos resaltados no seguinte texto e indica 

os valores que expresan. 

Na miña opinión Fole ten razón, a televisión é, quizais, o maior progreso deste século. Antes de que 

aparecese, os medios de comunicación eran principalmente a prensa e a radio. Cada un ten as súas 

vantaxes e as súas desvantaxes. Os xornais e a prensa escrita en xeral teñen como punto forte que 

podes ler e reler unha e outra vez a noticia, pero, pola contra, sempre recibimos as noticias tarde (como 

mínimo un día, a menos que o xornal teña edición de tarde). 

A radio ten de bo que é inmediata, pero tan só son palabras, non vemos a realidade. A televisión supera 

a estes dous medios de comunicación xa que é practicamente inmediata e ten son e imaxes. 

Este aparato, se se lle dese un uso máis correcto do que se lle dá na nosa sociedade sería moito máis 

beneficioso para todos. Hoxe en día só vemos programas do corazón e anuncios de cousas que non 

necesitamos ou estereotipos ós que nunca chegaremos. A televisión necesita máis espazos culturais e 

menos anuncios. 

 


