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CRITERIOS BÁSICOS PARA A REDACCIÓN DO TRABALLO 

Escribir é como cociñar. Se queremos preparar un prato exquisito procuramos os 

mellores ingredientes, vemos como combinalos, e elaboramos a nosa receita para finalmente 

presentar o noso traballo nun delicioso e vistoso prato. É importante a calidade dos 

ingredientes, de que partimos; é importante como os combinemos, todo o proceso de 

elaboración; e é importante como o presentemos, a finalización. Todo ten que ter un 

equilibrio, igual que na escrita. O que queremos dicir, como estruturamos e elaboramos o 

que imos comunicar, como o trasladamos ao papel. Ás veces con moi bos ingredientes fanse 

comidas horribles, porque non os soubemos elaborar ou porque a presentación final foi 

nefasta. Ás veces elaboramos moi ben e presentamos mellor, pero os ingredientes non eran 

bos. O equilibrio entre as tres partes é fundamental. 

Vexamos as tres partes: 

1º INGREDIENTES. Pensar en que queremos dicir, as ideas que queremos transmitir. 

- Informarse, ler, escoitar, comprender... prepararse antes de escribir sobre o tema 
que nos interesa. 

- É importante facer un pequeno guión das ideas, diferenciando as distintas partes do 
noso texto. 

2º ELABORACIÓN. Elaborar o texto. Escribir é difícil e require pensar e repensar, ler e reler. 

- Escríbese nun idioma, non se debe mesturar galego e castelán. 

- Tentar utilizar un léxico rico, non repetir palabras constantemente. Buscar os 
vocábulo adecuados. 

- Facemos parágrafos diferentes para expoñer distintas ideas ou cambiar de tema. 
Escapamos de textos compactos onde todas as frases van seguidas. Que haxa 
distintos parágrafos, sen pasarse, axuda a estruturar o que queremos dicir e tamén 
colabora a facilitar a lectura. 

- Escribimos con frases curtas utilizando signos de puntuación (. e ,). Debemos deixar 
respirar a quen nos está a ler. 

- Coidamos a ortografía, revisamos, pasamos corrector... Os acentos existen! 
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3º PRESENTACIÓN. É importante que logo de todo o traballo feito sexamos capaces de 

ofrecer o noso escrito de xeito atractivo. 

- Se é posible facédeo nun word (se alguén non tivese ordenador para facelo 
gustaríame moito que mo dixese). Se ese word transformámolo nun PDF mellor que 
mellor. Un PDF non deixa de ser unha foto do noso documento e é interesante 
porque ás veces cando abrimos un documento noutro ordenador poden 
desconfigurarse aspectos que no noso computador, e coa versión da aplicación que 
utilizamos, víanse doutro xeito. 

- Tamén podedes facelo a man, pero neste caso, e dadas as circunstancias, teriades 
que escanealo ou ben sacarlle unha foto para podermo enviar. 

- Coidado coa fonte e co tamaño da letra que utilicedes. Nin poñades letras enormes 
nin diminutas, tampouco fontes de difícil lectura ou pouca adecuadas para a 
confección dun traballo académico. 

- O tamaño dos títulos pode ser algo máis grande, en negriña, con subliñado, mais sen 
abusar. 

- Xustificade as marxes, pola esquerda e pola dereita. 

- Utilizade o interlineado adecuado para que as liñas do texto non estean moi xuntas. 

- A primeira liña dun parágrafo pódese destacar con algo de sangría, metela 
lixeiramente á dereita. 

- Se citamos a alguén directamente, podemos poñelo entre aspas. Xavier dixo: “A clase 
gustoume moito”. 

- Podemos utilizar a cursiva para destacar algunha palabra, para citar o título dun libro 
ou dunha canción, Vivir así es morir de amor... 

- Pódense inserir imaxes nos traballos. Picando co botón dereito do rato sobre elas 
podemos axustar a súa situación no texto e xogar coas súas características. 

- Ao final do traballo debería ir o voso nome e curso. 

 

E recordade que unha cousa é o que nós pensamos que escribimos, e outra o que realmente 

escribimos. Facede unha lectura final do escrito, se é en alto e amodo mellor. Escoitar como 

soa o voso texto. Sempre se escapan cousas. 

 

Finalmente cando enviedes o traballo por correo electrónico, poñedes en ASUNTO de 

Traballo 3º Clase – 3º ESO, por exemplo, axuntades o PDF dándolle un nome como Traballo 

3ª Clase – Xavier (3ºD).  No texto da MENSAXE saudades, comentades o que queirades, 

comunicades que enviades o traballo  e despedídevos. Enviades correo e listo! 

 

Miguel Pérez (3º ESO) 


