
 

 

 

TEMA 1 GALLEGO 

 

Comunicación oral  

2.1 Características da lingua oral (aspectos teóricos) 

 Na lingua oral a canle de comunicación é auditiva.  

O receptor (a persoa que nos escoita) percibe o texto co oído. 

 Na lingua oral a comunicación prodúcese de maneira case inmediata, xa 
que tanto o emisor (quen produce a mensaxe) coma o receptor están 
presentes. 

 A lingua oral é momentánea, isto quere dicir que a mensaxe que nós 
producimos e que outro ou outros escoitan ten a duración limitada a ese 
momento preciso de comunicación. 

 A lingua oral está fortemente apoiada na entoación (interrogativa, 
exclamativa…) e nos xestos corporais dos falantes que transmiten moita 
información (sorpresa, dúbida, ironía, etc). 

 Na lingua oral o normal é que interactúen emisor e receptor (fala un, fala 
outro, interrómpense, quítanse a palabra, un acaba a frase que empezou 
o outro, etc.).  

Todo isto vai construíndo e modificando a mensaxe no propio momento 
en que se produce. A lingua oral é máis espontánea e menos coidada, 
abundan nela as repeticións, as frases inacabadas, as frases feitas, os 
monosílabos, as onomatopeas, as palabras malsoantes, etc. Ademais, as 
súas estruturas son máis sinxelas.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Comunicación escrita  

2.4 Ideas principais e secundarias (aspectos teóricos) Cando teña diante 
un texto de calquera tipo é importante que para comprendelo de forma 
axeitada saiba distinguir as ideas principais e as secundarias que nel 
aparecen.  

Para iso debe ter en conta o seguinte: Tema: o primeiro que debe facer é 
localizar o tema do texto, é dicir, o asunto sobre o que trata. Idea 
principal: é o que se di sobre ese tema. Ás veces está explícita, outras 
veces implícita e é necesario deducila despois da lectura do texto. Ideas 
secundarias: apoian, reforzan e explican a idea principal.  

 

 

 

Unha narración componse de dous elementos:  

• marco: é a presentación do lugar e o espazo onde suceden os 
feitos e dos principais personaxes que interveñen nela. Soe 
coincidir co inicio da narración. 

• trama: é a acción que se desenvolve, o relato dos feitos 
propiamente ditos. Ten tres partes: 

o acontecemento inicial: é un feito que vai romper a situación 
inicial presentada no marco, algo que altera o normal 
transcorrer da vida deses personaxes, e que vai provocar o 
desencadeamento da acción. 

o nó: é a parte máis ampla e está constituída polas decisións 
que os personaxes toman en vista do acontecemento inicial 
e as accións encamiñadas a resolver o conflito producido. 

o desenvolvemento ou solución: é o desenlace da acción, o 
resultado final da intervención dos personaxes 

 


