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VI 

As propiedades do texto 

Texto 1 

Djibril é o meu nome. Son de Malí e estou moi orgulloso pois este ano Malí vai participar na copa de 

África. Tocoulles con Libia, Alxeria e Mozambique. Gústame moito o colexio porque o profesorado 

deixa facer agás cando estamos moi revoltos. É mágoa que á fin do curo teña que marchar porque 

estou en terceiro.  

Texto 2 

Chámome Xiana e estou un pouco triste por ter que volver á escola pero tamén contenta porque me 

gusta a escola, sobre todo o francés e a historia, cando aprendemos como os seres humanos 

construíron o mundo onda vivimos hoxe. Terei aínda unha morea de cousas que dicir pero vostede 

vaime recoller asiña a folla porque quixen facelo demasiado ben e comecei a escribir hai dou mitutos, 

perdóeme polas faltas.  

Texto 3 

Chámome Hinda, teño catorce anos e son feliz de vivir. Máis tarde gustaríame ser mestra. Gustaríame 

estar en maternal, así teño menos traballo, unha folla e un feltro e xa están ocupados toda a xornada. 

Non, estou de broma, é só que me encantan os rapaces e tamén os libros.  

ACTIVIDADE 

A sesión de hoxe continúa a liña da clase do xoves. Tal e como vos comentei, empezamos este 

apartado dedicado ao texto coa práctica e agora imos coa teoría. 

Inclúovos a explicación sobre as propiedades do texto: a coherencia, a cohesión e a adecuación. Estes 

conceptos son esenciais para lograr unha boa competencia lingüística e comunicativa escrita, por iso 

imos dedicarlle varias sesións á construción textual. 

A mecánica da clase é moi sinxela: 

1. Ler os apuntamentos. 

2. Escribirme todas as dúbidas que vos xurdan ao lelos. 

3. Facer o exercicio de reflexión que vos achego. 

Se tenden algunha dúbida, escribídeme! 

EXERCICIO 

Estes tres textos son fragmentos escritos por alumnos da obra A clase, de François Bégaudeau. O 

docente pediulles ao alumnos que escribisen un autorretrato, e estes son os resultados. 

Reflexiona sobre a coherencia de cada un dos textos? Considéralos coherentes? Por que? 

 


