
 

 

TRABALLO DE EXPRESIÓN ORAL:  

 “AS MIÑAS DOTES NA COCIÑA” 

 

NORMAS:  

TRABALLO FINAL: Gravar un vídeo no que ademais de realizar, expliques 

como levas a cabo a elaboración dun prato ou sobremesa, como pos a mesa 

para os comensais e como deixas todo recollido, lavando a louza empregada, 

de ser o caso. 

 

1. Escolle a túa receita preferida, prato ou 

sobremesa. Non ten que ser de excesiva 

elaboración. Procura algo que se faga dun xeito 

sinxelo  e que che permita “lucirte” na explicación 

oral. 

 

2. Escríbea primeiro nun papel en sucio para despois ila comentando a 

medida que a vaias elaborando. 

 

3. A explicación da receita debe incluír: 

a. O nome do prato. 

b. O tempo de preparación e o nivel de dificultade (fácil- medio-

alto) 

c. Os utensilios de cociña que se terán que empregar. 

d. Os ingredientes que precisas. 

e. O modo de elaboración, é dicir os diferentes pasos que vas dar 

para elaborar a túa receita. 

f. Finalmente, debes indicar a razón ou razóns que te levaron a 

escoller este prato ou sobremesa. 

 

4. Participantes: pode ser un traballo individual ou 

colectivo. En caso de ser individual, elaborarás un 

só prato ou sobremesa. De facelo entre dous, cada 

un de vós terá que elaborar un prato de cociña e se 

sodes tres, realizaredes un menú composto por 1º 

prato, 2º prato e sobremesa. Lembra que tamén 

podes pedir colaboración para que alguén te grave. 

 



5. Lembra que unha receita é un texto instrutivo que debe explicar as 

distintas accións que hai que facer para lograr un obxectivo, polo tanto 

debes explicalo dun xeito ordenado.  

 

6. Lembra que debes estruturar o teu discurso en tres partes: introdución, 

desenvolvemento e conclusión. 

 

7. Emprega unha linguaxe sinxela e precisa con instrucións breves e 

claras, que guíen paso a paso á persoa que queira facer esta receita. 

 

8. Para distinguir unha indicación doutra e facer máis claro cada paso, 

debes empregar marcadores temporais do tipo: 

 

 Primeiro, para comezar,… 

 En segundo lugar, a continuación, despois, a seguir, …. 

 Por último, para rematar, finalmente,… 

 

9. As diferentes indicacións poden explicarse de moitas maneiras: 

 

10. Unha vez elixido o estilo, o modo e a persoa no que vas explicar a 

elaboración da receita, debes manter sempre a mesma forma verbal ao 

longo de todas as indicacións. 

 

11. O léxico utilizado debe de ser o correcto, ollo cos castellanismos, 

vulgarismos, etc. 

 

12.  A lingua empregada como vehículo de comunicación será a lingua 

galega na súa totalidade. 

 

13. Os vídeos serán entregados a través da aula virtual do IES 

antes do día 29 de febreiro de 2020 ás 23:59h. 

 

14. A duración do vídeo dependerá da complexidade do prato 

escollido, mais nunca será inferior a 3 minutos nin superior a 

6 min. 

FORMA VERBAL EXEMPLO 

Modo imperativo (2ª persoa singular) Prepara 

Presente de indicativo (1ª persoa 
plural) 

Preparamos 

Perífrases  verbais imperativas Hai que preparar 
Débese preparar 

Impersoal Prepáranse 


