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VII 

Aprender a redactar 

TEORÍA 

Para lograr que un texto estea cohesionado e sexa coherente e adecuado é importante coidar a maneira 

de escribir para evitar erros. Por iso é moi importante coñecer cales son os máis habituais: 

 Ambigüidade: prodúcese cando un enunciado pode ter máis dunha interpretación e, xa que 

logo, resulta confuso.  

Por exemplo, *Dixo que lle doía a cabeza acotío é un enunciado ambiguo porque se pode 

interpretar que dixo moitas veces que lle doía a cabeza ou que é habitual que lle doa a cabeza.  

 Cacofonía: é a repetición casual de sons iguais ou parecidos que producen un efecto 

desagradable.  

Por exemplo, ler o enunciado *Miña curmá xoga ao hockey por afección, diversión e satisfacción persoal 

é menos agradable ca ler Miña curmá xoga ao hockey porque é moi afeccionada a este deporte, porque se 

divirte e por satisfacción persoal.  

 Silepse: dáse cando hai falta de concordancia entre xénero, número ou persoa dentro do 

enunciado.  

Por exemplo: *A súa señoría, o xuíz da Audiencia Provincial, está convencido de que é inocente. Por 

A súa señoría, o xuíz da Audiencia Provincial, está convencida de que é inocente.  

 Anacoluto: consiste en deixar sen concluír un enunciado ou que as oracións que forman o 

enunciado non se correspondan entre elas. Por exemplo: 

*Os profesores de galego no exterior, ademais de ensinaren a nosa lingua, a súa función é de embaixadores 

da cultura de Galicia. 

Por Os profesores de galego no exterior, ademais de ensinaren a nosa lingua, deben ser embaixadores da 

cultura de Galicia. 

 Elipse: hai casos en que se emprega de forma incorrecta, por exemplo cando se elide unha 

forma que non se nomeara anteriormente.  

O enunciado *Xoán suspendeu Matemáticas e María, ás portas do aprobado é incorrecto, xa que non 

se pode elidir o segundo verbo porque non é o mesmo ca o primeiro. O correcto sería Xoán 

suspendeu Matemáticas e María quedou ás portas do aprobado ou Xoán suspendeu Matemáticas e María 

Xeografía. 
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 Redundancia: consiste, por un lado, no uso excesivo dunha palabra ou de palabras 

semellantes e, polo outro, na repetición dun mesmo concepto. Por exemplo: 

En *Unha das características que caracteriza prodúcese redundancia por repetición de palabras 

semellantes. *Baixou abaixo a chamar por teléfono é un exemplo de redundancia por repetición 

do concepto ‘abaixo’ que xa está implícito no verbo baixar.  

ACTIVIDADES 

Esta sesión continúa o estudo das propiedades do texto, hoxe centrarémonos nos erros que 

adoitamos cometer na escrita. É moi importante recoñecelos para evitalos. 

A continuación vos describo a tarefa de hoxe: 

Primeiro. Le os apuntamentos sobre os erros máis habituais na escrita. 

Segundo. Fai os exercicios que vos propoño no caderno. 

Terceiro. Envíame a imaxe coa tarefa feita. 

Se tendes algunha dúbida, escribídeme! 

EXERCICIOS 

1. Detecta as ambigüidades que conteñen estes enunciados. Podes facelo de diferentes formas: 

cambiando a orde dos elementos, empregando unha puntuación máis clara, etc. 

a. Por favor, dáme o recipiente aberto.  

b. Acaba de chegar o meu amigo da India.  

c. Véndense camas para nenos de ferro.  

d. A doutora recomendoulle que humedecese a venda con frecuencia. 

e. Ollada da nena que estaba a xogar sentada no sofá. 

2. Corrixe as redundancia presentes nestes enunciados.  

a. Vou subir arriba un minutos, se preguntan por min dicide que volvo nun minuto.  

b. Tiven que reiniciar de novo o ordenador porque quedou bloqueado.  

c. Persoalmente, eu prefiro quedar na casa esta fin de semana. 

d. Chóralle o ollo, é coma se algo se lle introducise dentro do ollo e non saíse para fóra.  

 


