
    As identidades dixitais 

 
FALTAS LEVES: 7 (en amarelo) 

FALTAS GRAVES: 15 (en vermello) 

PENALIZACIÓN POR FALTAS: 2 puntos 

_____ 

 
Falante 1: Ola! Moi boas a todos e todas! Somos                      Falante 1, Falante 2 e 
Falante 3 e imos falar sobre as redes sociais. 
 
Falante 2: Incorrecto, coma sempre se che esquecen as cousas. Nos imos falar sobre as 
materias escolares. 
 
Falante 3: Buff, o que teño que aturar. Non imos nin a falar sobre redes sociais, nin 
materias escolares. Imos a falar sobre as identidades dixitais. 
 
Falante 1: Certo, xa non me lembraba. Bueno as identidades dixitais é a imaxe que cada 
un de nos representa nas redes sociais. 
 
Falante 3: Bueno ti tamén tiñas un pouco de razón xa que o tema que imos tratar está 
relacionado coas redes sociais. 
 
Falante 2: A o que imos . As identidades dixitais son moi útiles pero poden perxudicar á 
persoa representante destas. 
 
 
Falante 1: Certo! Eu tiña un perfil un instagram polo que me facía pasar de gótica, 
roqueira e mala persoa. Pero en realidade son todo o contrario de iso. 
 
Falante 2: Pero iso é legal? Aínda que eu fixen algo semellante. Editaba as fotografías e 
parecía máis guapa do que era! 
 
Falante 1: Pero hai que ter coidado con iso, xa que algunhas persoas son malas e fan 
pasar por outras enganándote. 
 
Falante 3: Si, certo. O outro día navegando polo Facebook atopeime cunha persoa que 
se facía pasar por un neno cando en realidade era un adulto. O primeiro que fixen foi 
denuncialo e despois alertei á policía. Así que hay que ter moito coidado con quen 
falamos hoxe en día. 
 
Falante 2: E que ti sempre estás no Facebook e nunca esta con nos. 
 
Falante 3: Mira quen foi falar a que sempre se intenta poñer máis guapa do que é. 
 
Falante 1: Parade de pelexar as dúas! Todo o día incordiando. Sempre me deixades mal 
diante  do público! 
 
 
Falante 2: Cala ti! Non eres quen de falar! Sempre eres o que manda e non tes en conta 
as nosas opinións. 
 
 



Falante 3: Ves, xa nos estamos saíndo do tema outra vez. Somos uns despistados! 
 
Falante 2: É verdade. Parece que estamos nas nubes! 
 
Falante 1: Bueno, imos seguir coas redes sociais. 
 
Falante 2: Non, coas materias escolares. 
 
Falante 3: Que parvos sodes. Cas identidades dixitais! 
 
Falante 2: Como xa dixemos poden ser boas ou malas. Se non se usan mal se poden ter. 
As identidades dixitais aumentan aumentan a nosa visibilidade, podemos contactar con 
moita xente, nos ofrece oportunidades profesionais e se sabemos utilizala non só é 
positiva se non que cada vez é máis necesaria. 
 
Falante 1: A verdade é que se todo o mundo fose bo, non habería perigo cas identidades 
dixitais. 
 
Falante 3: En resumo, as identidades dixitais estan moi presentes nas nosas vidas e case 
todo o mundo as utiliza. 
 
Falante 1: Chicos, creo xa é hora de despedirnos, non? 
 
Falante 2: Tes razón, creo que ya nos aturaron bastante. 
 
Falante 3: Vale, pois un biquiño e que non fagades amigos polas redes sociais.  Xa ves 
os que me tocaron a min... 
 
Falante 1: Iso non é certo, podemos ser molestos, incluida ti, pero somos boas persoas. 
 
Falante 2: Certo, iso é o que mais importa. 
 
Falante 3: É verdade. Bueno, pois xa sabedes, ide con coidado e atopade uns bos 
amigos! 
 
 
 

FIN 


