
LECTURA

Información xeral

Hai varias formas de ler, algunhas delas son:

Lectura global: Faise con rapidez, sen detenemento, forzando á mente a
captar só o esencial. Recibe temén o nome de prelectura. Utilízase para
coñecer a idea xeral do texto.

Lectura selectiva: O que se pretende con este tipo de lectura é atopar
algo que nos interese, un detalle concreto dun texto.

Lectura comprensiva: Cando se necesita entender perfectamente o
contido do texto o tipo de lectura axeitado é a lectura comprensiva. É 
unha lectura máis lenta e repousada. A técnica idónea para facela eficaz 
é o subliñado.

Inconvenientes de  non  ter  a 
capacidade de captar a mensaxe dun 
texto

Vantaxes de captar con facilidade a 
idea global dun texto

1.-  Depender  doutra  persoa  para 
coñecer  o  significado  de  calquera 
escrito.

1.-  Desenvolverse  con  comodidade 
nunha sociedade na que a escritura é 
un  medio  fundamental  de 
comunicación. 

2.-  Correr  riscos  innecesarios  na 
interpretación  de  normas  de  uso  de 
utensilios, produtos ou medicamentos.

2.-  Saber  seleccionar  o  material  de 
lectura e coñecer o uso axeitado dos 
útiles  e  ferramentas  imprescindibles 
na sociedade actual.

3.-  Necesitar  tanto  esforzo  e  tempo 
para  ler  que  só  se  use  en  casos 
extremos

3.-  Desfrutar  da  lectura  de  diarios, 
revistas e libros. O pracer de ler.

Algunhas suxestións

Para textos curtos: 
1.- Le o título do tema e dos apartados. Orientarante sobre o contido deles.
2.- Le a continuación superficialmente o tema, parándote só para buscar o 
significado das palabras que non entendas.
3.-  Despois  desta  lectura rápida debes saber  responder a estas preguntas 
xerais: De que trata o tema?, que factores analiza?

Para libros:
1.- Le o título do libro
2.- A continuación, o índice con detenemento.
3.- Bótalle unha ollada ao libro fixándote nas ilustracións e gráficos, así como 
aos títulos dos capítulos.
4.-  Para  conseguir  maior  eficacia  recoméndase  elixir  o  capítulo  que  máis 
interese e facer unha lectura rápida, e por último, ler a introdución.


