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Proposta Didáctica

• Contexto educativo

➢ Alumnado ESO / Bacharelato

➢ Competencia discursiva
➢Escrita - Deficiente

➢Causas:
➢Falta de lectura

➢Pouca práctica

➢Desconexión entre alumnado – profesorado

➢Novos modelo de comunicación



• Obxectivos: 

➢Fomento das habilidades comunicativas

➢Práctica das destrezas (ler/escribir)

➢Traballo das competencias 

➢Lectura de textos creados por iguais

➢Uso de traballos académicos nas aulas

Proposta Didáctica



• Obxectivos do proxecto Cortegal: 

➢Crear unha base de datos con textos de xente nova

➢Traballar as habilidades comunicativas

➢Fornecer material ao profesorado

➢Construír un espazo colaborador 

Proposta Didáctica



Exame ABAU Lingua galega e literatura 2017

Xuño 2017, Opción A

Nos últimos anos a gastronomía e a cociña acadaron moita popularidade.
Redacta un texto expoñendo a túa opinión sobre este fenómeno: as súas causas,
o que ten demoda pasaxeira ou de cambio cultural máis duradeiro...



FASE PREVIA

Abordamos o texto



O gastrónomo

Reparamos no título do texto: 

o Que información nos achega? 

o Que clases de palabras emprega a persoa autora? 

o E tipo de construción? 

o Cal pensas que pode ser o tema do texto? 

Proposta Didáctica: actividades previas



O gastrónomo

O gastrónomo estaba francamente anoxado. Pediu a conta para marchar canto antes. Co enfado,

comezaba a revolvérselle o estómago. Naquel restaurante eran uns simples traficantes de comida

e iso el non o soportaba. El, Cordón de Ouro da Gastronomía Hispánica. Pedira un dos pratos máis

delicados, lacón con grelos e nata feitos na súa propia xelatina, recheos con pasas gratinadas e

servidos con culi de perdiz aromatizado de lombarda e castañas do Courel, e estaba francamente

mal preparado. Pareceulle especialmente reprobable o exceso de cocción nas patacas, pero

tamén lle desagradou o desproporcionado das gornicións. E, por se fose pouco, discutíranllo. A el,

que era Pano de Ouro da Escola de Hostalaría de Bordeaux. Así que pagou e saíu do local. O

enfado alteráralle o sangue e sentía incómoda a dixestión. Por veces odiaba a súa profesión.

Meteuse no coche para afastarse de alí canto antes. Pero polo camiño foise sentindo peor. O

enfado provocáballe náuseas. Cada vez que se lembraba do intolerable exceso de cocción das

patacas sentía a molestia da comida a fedellarlle no ventre. Coa rabia, estaba empezando a

descompoñerse. De súpeto, non puido aguantar máis. Quixo parar o coche para saír, pero non lle

deu tempo. Cando se deu conta xa o vomitara todo sobre o volante. Poucas cousas hai máis duras

que a vida dun gastrónomo.

Fran Alonso, en Dorna 27 (2001)



FASE GUIADA

Debullamos o texto



1. Tras realizar unha lectura profunda do texto: 

o Consideras que o título é un bo indicador do tema?

o Coinciden as túas ideas previas coas do texto?  

o Rodea o vocabulario que descoñezas e obtén o significado polo contexto. 

De non o conseguires, consulta o dicionario da RAG. 

o É acorde o léxico empregado ao nivel exixido?

o Subliña as ideas principais do texto. 

o Xerarquiza nun esquema as ideas do texto. 

o Realiza un resumo do texto. 

o Como está distribuída a información? Cantos parágrafos ten? E liñas?

o Usa a puntuación de xeito correcto? 

Proposta Didáctica: actividades guiadas



1. Previamente, fai un esquema das partes que vai ter o teu comentario. É 

importante que dividas en parágrafos as ideas. (Introdución / Tese / 

Argumentario / Conclusión). 

2. Para o teu comentario emprega un argumento…

o de autoridade

o de experiencia

o de causa – efecto 

o de exemplificación

Proposta Didáctica: o comentario crítico



Texto 1 (CORT_0117)



Texto 2 (CORT_0200)



o Intercambia coa túa parella os textos. 

o Le o comentario e corrixe os erros. 

o Realiza propostas de mellora. 

oOrtografía

oGramática

oPuntuación

oRedacción (puntuación, marcadores discursivos, conectores…)

Proposta Didáctica: corriximos o texto



http://ilg.usc.gal/cortegal/

• Corpus de 1000 textos que amosan a destreza da expresión escrita ao 
final da secundaria Bacharelato 

• Proposta de actividades complementarias

Traballamos con Cortegal



Proposta de actividades para realizar coa aplicación 
Cortegal



1. Compara/contrasta: o papel do estudante

Transcrición completa > Versión final estudante

• Como construíu o texto o estudante: que riscou, que engadiu, que

substituíu, que corrixiu... comentar o proceso de elaboración do texto

• Aliñación: estrutura = formación das liñas e dos parágrafos

• Reflexionar: ser conscientes da necesidade de ser rigoroso á hora de
sinalar as indicacións (onde debe situarse o lector...)



➢Exemplos con este tipo de comparación:

• *Dubidan ao comezo da redacción



• Introdución de conectores a posteriori

• Corrección de signos de puntuación, introdución de maiúsculas…

• Substitucións do tipo: ex/stranx/seiro, pas/xax/seira



• Riscado de palabras ou comezos de parágrafos (véx. CORT_0001-

Transcrición completa: risca o comezo dun novo parágrafo e retoma o

anterior)



• Riscado de parágrafos enteiros (véx. CORT_0372)



En xeral, a través destas opcións de visualización,

pódese comprobar cales son algunhas das dúbidas que

se lle presentan ao alumnado á hora de poñerse a

redactar un texto argumentativo.



2. Compara/contrasta: o proceso completo (2 capas + polarizadas)

Versión final estudante > Estándar discursivo

(CORT_0200)



• O alumnado pode reflexionar sobre as correccións feitas e tratar de

explicalas

• Como están etiquetadas por cores > traballar a área de corrección á que

pertence (nivel ortográfico, discursivo, léxico...) e a súa clasificación

•“Rol do profesor/a”: detectar as desviacións e comprobar se a súa

proposta de corrección coincide coa de Cortegal

•Xogo/reto: deixarlles ver durante uns segundos a versión corrixida e

despois poñerlles a versión final do estudante

*Seleccionar os textos +/- complexos segundo o nivel ao que vaia

dirixido



3. Por capas

ortográfico > morfolóxico > léxico > gramatical > semántico > discursivo



• Traballar unicamente un nivel de correccións (unha única cor)

(CORT_0200, cor lila) Cores



• Comparar: Versión do estudante > Estándar ortográfico (cor lila)

(CORT_0200)



• Posibilidades

a) Imprimir desde “Versión estudante” > sen correccións

(CORT_0200)



• Posibilidades

b) Aplicación > Poden ver a proposta de corrección directamente

(CORT_0200)



• Posibilidades

c) Modo visualización “Tipo de desviación do estándar”

(CORT_0200)



4. Traballar as categorías gramaticais: Clase de palabra (estándar)

(CORT_0200)



o Podemos darlles o texto sen a información das categorías > que as

identifiquen > autocorrección

o Pedímoslles que activen a información dos lemas (actividade de repaso)

o Xogo: Cantos adxectivos atopastes no texto? Cantas contraccións? > Comprobar

o Xogo con papeis: Quen é quen?

o Un grupo visualiza modo “Versión do estudante”

o Outro grupo activa “Clase de palabra (estándar)”



oPodemos darlles o texto sen a información das categorías > que as

identifiquen > autocorrección

oPedímoslles que activen a información dos lemas (actividade de

repaso)

oXogo: Cantos adxectivos atopastes no texto? Cantas contraccións? >

Comprobar

oXogo con papeis: Quen é quen?

o Un grupo visualiza modo “Versión do estudante”

o Outro grupo activa “Clase de palabra (estándar)”

Substantivo 52385

Determinante 46098

Verbo 40943

Preposición 35315

Signo de puntuación 25004

Conxunción 19408

Adverbio 16398

Pronome 16287

Adxectivo 15848

Expresións complexas 598

Numeral 310

Interxección 10

Total 268.604



5. Traballar os lemas: Lema estándar

➢ Buscas no dicionario (CORT_0200)



6. Busca de documentos:

- Filtros:“Texto con moitos parágrafos + un enunciado por parágrafo”



6. Busca de documentos

- Filtros:“Texto con moitos parágrafos + un enunciado por parágrafo”

*Información:



-“Texto con moitos parágrafos + un enunciado por parágrafo”

(CORT_0588)



7. Traballar a estrutura do texto > Aliñación

⮚ En cantos parágrafos se distribúe a información?

⮚ Cantas liñas ten cada parágrafo? 

⮚ Cada parágrafo corresponde cunha idea/parte distinta?

⮚ Emprega a puntuación para marcar a separación? 

⮚ Existen marcadores discursivos que introduzan cada novo tema? 

⮚ É axeitada a adecuación ao tema? 

⮚ Existe coherencia interna? 

⮚ A progresión temática é lineal? 

⮚ Que tipo de estrutura interna amosa? 

⮚ Como se constrúe a cohesión? Que tipos de recursos emprega? (Deícticos, sinónimos, 
substitución...?)



8. Busca de texto



8. Busca de texto

Exemplos:

• Buscas por “Versión final do estudante”

• Buscas por etiqueta en “Tipo de desviación do estándar”

• Buscas por “Fonte da forma non estándar”

• Buscas por “Clase de palabra”

• Buscas por “Lema estándar”

• …



➢Exemplos de buscas por “Tipo de desviación do estándar”

➢Listaxe dos códigos e etiquetas do tipo de desviación do estándar en:



• As formas non estándares máis frecuentes

31,53

24,17

17,77

13,06

8,57
4,9 discursivo

ortográfico

gramatical

léxico

semántico

morfolóxico



1º Omisión dun signo de puntuación 3662 D_pm_om

2º Selección dunha unidade léxica non estándar con diferenzas

que van máis alá do xénero ou da acentuación

2887 L_w_su

3º Omisión de acento gráfico 2362 O_ac_om

4º Selección dunha unidade léxica inadecuada desde o punto de 

vista semántico ou combinatorio

1391 S_w_su

5º Selección inadecuada dun signo de puntuación 1229 D_pm_su

6º Adición dun signo de puntuación 919 D_pm_ad

7º Selección de número non estándar 854 G_num_su

8º Adición de consoante 798 O_cons_ad

9º Adición de acento gráfico 672 O_ac_ad

10º Selección dunha forma flexiva verbal non estándar 520 M_v_su



1) D_pm_om = Omisión de signo de puntuación necesario

➢Resultados: 3662 exemplos para practicar a puntuación. Aparece unha

listaxe co lugar exacto en que se omitiu o signo de puntuación

Estándar discursivo para ver a proposta de corrección

Contexto para ir ao texto completo

Descargar

Seguinte



2) D_con_om = Omisión dun conector necesario



3) O_ac_om = Omisión de acento gráfico



4) M_gen_su = Selección dun feminino, masculino ou neutro non

estándar de substantivos, adxectivos ou palabras gramaticais



5) G_pron-pro_wp = Colocación proclítica dun pronome que debería

ir enclítico



6) L_w_su = Selección dunha palabra non estándar por diferenzas

que van máis alá da acentuación, do xénero ou do número

+ Fonte da forma non estándar L_sp (Palabra, expresión, trazo ou uso

transferidos desde o español (sen adaptación)



6) L_w_su = Selección dunha palabra non estándar por diferenzas

que van máis alá da acentuación, do xénero ou do número



Ademais destas buscas por texto, pódese extraer información:

Tipo da desviación do estándar

Proposta de corrección

Lema

Categoría



Outras posibilidades de 
traballo de aula con 

Cortegal



9. Traballos de aula: outras posibilidades de uso (ESO)

➢Buscas filtradas para traballar contidos máis concretos

➢Coa etiqueta L_w_su busca 5 castelanismos e dá a forma galega.

➢Filtra os textos que teñan adverbios, elixe 10 e clasifícaos semanticamente.

➢Busca a coma <,> e pon un exemplo en que estea ben empregada e outro en que o

seu uso non sexa correcto.

➢Establece que tipo de adxectivos se empregan máis: cualificativos ou relacionais?

DESCARGA OS RESULTADOS

❑Oralidade:

❑ En pares, extraede un texto e buscade dous argumentos a favor e dous en contra da opinión

da persoa lectora.



FASE FINAL

Avaliamos o texto



Empregamos a rutina COMPARA – CONTRASTA para

fixarnos en como mellorar os nosos textos. Prestamos atención

ás cores e aos criterios de busca.

Proposta Didáctica: avaliación



RUTINA COMPARA - CONTRASTA

Que aspectos positivos destacarías do texto? 

1.

2. 

3. 

4. 

Contrasta con Cortegal...

• ESTÁNDAR ORTOGRÁFICO

1. Palabras sen acento que si deberían levalo. Exemplo:

• ESTÁNDAR LÉXICO

1. Desvío léxico: castelanismos. Exemplo: 

• ESTÁNDAR GRAMATICAL 

1. Colocación de pronomes. Casos de próclise. Exemplo:

• ESTÁNDAR SEMÁNTICO

1. Cambios de significado. Exemplo: 

• ESTÁNDAR DISCURSIVO

1. Omisión de signos de puntuación. Exemplo: 

2. Confusión no emprego de signos de puntuación. Exemplo:

3. Omisión de conectores. Exemplo:

Conclusións



Gómez Gallego, Ana (2020) Problemas discursivos nos textos escritos en 
galego por alumnado de segundo de bacharelato. TFG. USC 
http://hdl.handle.net/10347/24087

Proposta de rúbrica

✓ Cumprimento da tarefa

✓ Informatividade

✓ Intelixibilidade do texto

✓ Contradicións

✓ Corrección lingüística

✓ Selección do léxico

✓ Mecanismos de cohesión

✓ Estrutura 

✓ Parágrafos

✓ Enunciados



➢ Avaliación do Texto CORT_0117. Coherencia – Cohesión – Adecuación 



➢ Avaliación do Texto 117. Mecanismos de cohesión



➢ Avaliación do Texto 117. Estrutura do texto 



Práctica para o alumnado

1000 textos inmediatos

Resolutiva para o profesorado



➢ Alonso Pintos, Serafín; Muñoz Saa, Begoña; Sarmiento Macías, María Xesús (2004): Claro
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➢ Beltrán Carballeira, Ramón (2017): Manual práctico de galego. Baía editorial, A Coruña.

➢ Callón, Carlos (2018): Como falar e escribir en galego con fluidez e corrección. Xerais,Vigo.

➢ Gómez Gallego, Ana (2020): Problemas discursivos nos textos escritos en galego por alumnado

de segundo de bacharelato.TFG. USC http://hdl.handle.net/10347/24087

⮚ López Viña et alii, (2017); Gramática práctica da lingua galega¸ comunicación e expresión

escrita. Baía editorial, A Coruña.

⮚ Webgrafía: Os textos argumentativos. En GalegoEnZadar (19/11/2022)

https://galegoenzadar.wordpress.com/

Bibliografía



Debate
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