
A HISTORIA A PARTIR DAS IMAXES

Con toda a información recollida sobre a imaxe (para o cal seguiches o guión de lectura 
de imaxes) xa estás en disposición de contar a historia. 

A continuación, propómosche unha serie de recomendacións.

1.-PLANIFICACIÓN.

• Aspectos da imaxe que me levan a contar a historia. De entre todos os aspectos 
analizados previamente escollo os máis interesantes, de acordo cunha historia que 
poida captar a atención dos que vexan a imaxe e facer apreciar os contrastes do 
tempo: a historia persoal dos protagonistas, a época que se reflicte, o que están a 
facer, un edificio emblemático, certas palabras relacionadas coa foto,… 

• Pode  ser  una  adaptación  da  historia  que  a  ti  che  contaron  ou  unha  historia 
inventada a partir desa realidade, pero intenta en calquera caso que sexa atraente.

• Decide logo cal é a intención da escrita que prefires: 

a) explicar o que aconteceu, aclarar 

ou 

b) narrar uns feitos

• Consecuentemente,  determina  que  papel  e  ton  tomas  ao  escribir (cronista 
obxectivo, narrador protagonista,  narrador externo...),  a quen te dirixes e como 
queres que reaccionen os lectores.

• Unha vez feito iso, busca un título -aínda que sexa provisional- axeitado
• Organiza as ideas   de acordo coas partes básicas do tipo de texto que corresponda 

(introdución- desenvolvemento - conclusión, no caso dos expositivos; inicio – nó 
-desenlace, para os narrativos).

• Escribe xa o contido   básico da historia de maneira esquemática.

2. REDACCIÓN

Á hora de redactar, revisa antes a información da que dispós e as escollas e bosquexos 
previos. Ten en conta as partes características do tipo de texto, aínda que sexa para 
varialas. E considera a necesidade de incorporar algún fragmento descritivo.

Escribe e reescribe todo o que precises, logo xa depurarás a historia. Os bos textos non 
soen saír á primeira.
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Usa conectores adecuados,  especialmente os de temporalidade e  orde cronolóxica 
(antes,  despois,  en  adiante,  anteriormente,  posteriormente,  seguidamente,  logo, 
primeiramente…) e mais os de  causalidade (porque, polo tanto, posto que, daquela, 
en consecuencia, por conseguinte, é por iso que, de xeito que…)

3. REVISIÓN

3.1. Revisa o contido, as ideas e feitos recollidos, a orde na que aparecen, as reaccións 
que provocas...

• Enténdese?   Consideras que os lectores e lectoras poden comprender os feitos? 
Se non for así,  completa o que falta (a non ser que pretendas só suxerir) e 
elimina repeticións, desvíos do asunto ou comentarios innecesarios. 

• A orde dos feitos é a adecuada?   Se é preciso, reordena fragmentos ou oracións 
mal colocadas. 

• No caso da narración, a persoa verbal que utilizaches é a que mellor se axusta 
ao  modo  en  que  queres  contar  o  sucedido? Lembra:  o  eu  protagonista 
móstrao como experiencias vividas, a terceira persoa observadora como feitos 
captados por alguén e a terceira persoa omnisciente como acontecementos 
debullados ao coñecer todo sobre os personaxes e mesmo poder opinar sobre 
o que estes fan e pensan.

• No caso da exposición, adoptaches a terceira persoa cun ton obxectivo?
• Os protagonistas da historia recoñécense   tal como ti pretendes?

3.2.  Revisa a forma, a extensión dos parágrafos, a correción gramatical, ortográfica, 
etc.

• Usaches a variedade e o rexistro lingüísticos axeitados en cada caso?
• Pódese  enriquecer  a  expresión  con  palabras  máis  precisas  e  incorporando 

adxectivos, comparacións, metáforas...?
• Existe ligazón suficiente e variada entre as oracións e parágrafos? As oracións 

ou frases fican ben construídas e claras?

• Hai  palabras  repetidas  de  maneira  innecesaria?  Se  si,  substitúeas  por 
sinónimos, expresións equivalentes ou pronomes (ou elimínaas, se é mellor).

• A  puntuación  é  a  axeitada,  responde  á  fluidez  e  entoación  que  necesita  o 
texto?

• Hai erros de ortografía ou doutro tipo (acentuación, castelanismos...)?
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