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OPCIÓN B

Aínda que xa non se estila moito a etiqueta, ata hai nada definiamos a nosa época como a sociedade da 

información (agora dise máis Sociedade 2.0). E dalgunha maneira segue sendo válida esa categorización 2 

porque é innegable que nunca dispuxemos de máis ferramentas para estarmos informados e conscientes 

da realidade ca hoxe. E así, algúns, coma min, vivimos perpetuamente conectados ao facebook, twitter e 4 

outras redes sociais. E son as redes sociais e os blogs e as webs e os podcast e instagram e youtube e e e... 

quen me nutren de novas que, sen dúbida, amplían a miña ollada e alimentan o meu coñecemento. 6 

Mais, a pesar de todo isto, non podo evitar ter a sensación de que a meirande parte da cidadanía vive 

(e, paradoxo dos paradoxos, tamén moitos dos usuarios de todos estes medios telemáticos) na máis 8 

completa e absoluta desinformación. O que é sen dúbida moi grave, posto que antes non existían maneiras 

de saber as cousas, e agora podemos sabelo practicamente todo sobre todo. Antes, cando morría o rei, na 10 

outra punta do reino enteirábanse un par de meses máis tarde (ou anos). Hoxe, alguén pode ir tuiteando a 

agonía do monarca mentres millóns de persoas opinan sobre os estertores, discuten se é procedente 12 

aproveitar a circunstancia para instaurar a República e crean un grupo en facebook. 

Daquela, deberiamos concluír que a sociedade actual, chea de información, coñecedora de todos os 14 

datos necesarios para entender o mundo, é unha sociedade máis libre, máis activa e, por forza, 

revolucionaria: ao sermos sabedores, como somos, das inxustizas que hai no mundo, actuamos e 16 

mudamos a realidade. Porén, resulta que non. E cando un repara nos Trending Topic, é dicir, os asuntos 

dos que máis se fala no Twitter (a rede informativa por excelencia), atopa, como no momento no que isto 18 

escribo, asuntos vitais para a liberdade humana e a racionalidade como #xabialonso, #laroja ou, coma 

onte, un asunto que tiña que ver coa operación de nariz de Belén Esteban. 20 

É unha trola iso de que un pobo máis informado é un pobo máis libre. Unha trola enorme. 

Francisco Castro en Sermos Galiza (18/10/2012) 

 

1. Selecciona un enunciado enteiro do texto que poida funcionar como titular informativo (aquel que 

resume o contido ou idea principal do artigo) e outro que sexa un bo titular expresivo (que chama a 

atención do lector sen informar do contido concreto). [1 punto] 

2. Indica o significado que teñen no texto as seguintes palabras ou locucións: nutrir (liña 6), paradoxo (l. 

8), medios telemáticos (l. 8), estertores (l. 12), instaurar (l. 13). Non son válidas as respostas só con 

sinónimos. [1 punto] 

3. Redacta un texto expoñendo de maneira argumentada o teu acordo ou desacordo coa idea que sostén 

Francisco Castro no seu artigo. (Extensión aprox. 200-250 palabras) [3 puntos] 

4. Compara as construcións coordinadas dos seguintes exemplos; repara nos seus nexos: [1 punto] 

  a) perfectamente conectados ao facebook, twiter e outras redes sociais (liñas 4-5) 

  b) as redes sociais e os blogs e as webs e os podcast e instagram e youtube e e e... (l. 5) 

  c) a sociedade actual, chea de información, coñecedora de todos os datos (l. 14) 

5. Identifica no texto 5 conectores textuais distintos [1 punto] 

6. Responde unha destas dúas preguntas. (Escolle só unha; extensión aprox. 200-250 palabras) [1 punto] 

a) Linguas minorizadas e linguas minoritarias. O galego: lingua en vías de normalización. 

b) Historia da normativización: a construción da variedade estándar. Interferencias e desviacións 

da norma. 

7. Responde unha destas dúas preguntas. (Escolle só unha; extensión aprox. 400 palabras) [2 puntos] 

a) A poesía de vangarda. Características, autores e obras representativas. 

b) A Nova Narrativa Galega. Características, autores e obras representativas.


