
ESQUEMA XERAL PARA O COMENTARIO 

DUNHA NOVELA OU UNHA PELÍCULA 

 

-DATOS IDENTIFICATIVOS DO AUTOR/A 

 Nome, curso, asignatura, data, relación co tema traballado na clase. 

-DATOS IDENTIFICATIVOS DA NOVELA/PELÍCULA 

Novela. Título (orixinal e a súa tradución en España), ano e lugar de publicación, 
editorial, extensión, os personaxes principais e secundarios, premios recibidos, 
outros datos de interese. 

O autor e a súa obra máis destacada. 

Película. Título (orixinal e a súa tradución en España), ano de filmación, 
nacionalidade, director, actores e actrices e papel que representa cada un deles, 
director da fotografía, autor/es do guión, autor/es da música, premios recibidos, 
duración, outros datos de interese. 

O director e a súa filmografía máis destacada. 

-SÍNTESE DO ARGUMENTO 

Breve descrición da temática da obra indicando as súas coordenadas espazo-
temporais. 

-O COMENTARIO DA OBRA 

-Comentario da temática central da obra destacando aqueles aspectos que se 
consideren de maior relevancia e interese. Constitúe a parte central do traballo. 

 -Escenas/situación/diálogos a destacar. 

-VALORACIÓN ARTÍSTICA  

Novela. Descrición do ambiente da época ou momento histórico, caracterización 
e actividades dos personaxes, o papel do narrador, estilo narrativo (lineal, saltos 
dun plano temporal a outro tipo flash-back do cine…), tipo e importancia dos 
diálogos… 

Película. Branco e negro/cor, tipos de planos, movemento da cámara, 
interpretación e caracterización dos actores e actrices, banda sonora, 
ambientación histórica dos espazos e das situacións, fotografía… 

 



 

 

-VALORACIÓN PERSOAL 

Comentario global persoal e crítico da obra analizada. 

-BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 

Todo traballo académico debe ser unha creación persoal e reflectir as ideas e opinións 
propias do autor/a, de modo que debe estar redactado usando as propias palabras. Cando 
unha idea fundamental está tomada dunha fonte de información consultada, esta debe 
ser citada pois senón sería un plaxio. 

Aínda que existen varias formas de citar libros, a máis empregada é a que responde  a 
este modelo: PÉREZ FERNÁNDEZ, Antonio [apelidos en maiúscula e nome en 
minúscula e maiúscula inicial]. Título da obra [mellor en letra negriña]. Lugar da 
publicación, editorial e ano de publicación. Por exemplo: PÉREZ FERNÁNDEZ, 
Antonio. Historia de Galicia. Vigo, Galaxia, 2014. Se a información consultada está en 
Internet, debe citarse igualmente o seu enderezo electrónico. 

AMPLIACIÓN ARREDOR DO TEMA 

É moi probable que a temática da obra analizada coincida coa tratada noutras 
novelas e películas, de modo que se poden indicar algúns títulos relacionados 
que servirían para ter unha visión máis ampla e matizada da temática da obra 
analizada. 

Para finalizar, LEMBRA que se trata dun traballo académico, é dicir, un texto elaborado 
arredor dun tema redactado segundo as normas que rexen este tipo de traballos, de 
modo que debe estar escrito seguindo as normas gramaticais establecidas; debe levar 
unha portada cos datos identificativos básicos; na segunda páxina (ou diapositiva se se 
realiza en formato tipo power point) figurará o índice; as follas (no caso de realizarse en 
papel ou con algún programa de tratamento de texto) deben ir numeradas e con marxes 
adecuados; a letra, se está escrito a man, deber lexible. 

Xa que logo, na valoración no traballo terase en conta: a calidade e a exposición dos 
contidos (1 punto), a presentación da información (0,5 puntos) e as referencias 
bibliográficas (0,5 puntos).  
Para comprobar a eficacia e utilidade da elaboración do traballo, no exame terás que 
responder a unhas breves cuestións formuladas especificamente sobre algún dos 
aspectos que figuran nel. 
Lembra que o prazo de entrega do traballo son as 24 horas do día anterior ao exame se 
o envías por e-mail ou no momento do exame se o realizas en papel. 
 

 


