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Hai dúas persoas 

  

1,2- Ola a todos e todas ! 

 

1- Hoxe imos falar sobre as identidades dixitais. 

 

2- Si, hai moitos tipos de redes sociais. As que se usan para falar coa xente, para 

sacar fotos, facer o parvo... 

 

1-É verdade, pero a xente que ten estas aplicacións sabe que teñen que crearse 

una conta. 

 

2- Isto require saber que segun as fotos, frases… Que subimos, a xente pode 

pensar unha cousa ou outra de nós. 

 

1- Si é verdade, hai moitos tipos de persoas e cada unha da unha diferente imaxe. 

 

2- Hai o típico que crea conta e non sobe ningunha foto, e ti pensas que porque a 

crea, pois o fai para poder falar con xente ou ver fotos dos demais. 

 

1- Despois o que conta todo o que fai, que si está na piscina, no parque, no baño, 

no ximnasio… Que pesados, como se a xente lle importara o que fai. 

 

2- Tamén está o que se crea unha conta falsa, e empeza a insultar e molestar a todo 

o mundo. 

 

1- Si, esos son os peores. Pero os que non paran co posteo son insoportables, 

teñen que ter todas as fotos perfectas e lle poñen filtros a todas para que non se vea 

as imperfeccións. 

 

2- E os que lle gusta unha serie, unha película, ou simplemente un famosos, o caso 

é que non paran de de subir fotos sobre iso. 

1- Os que non paran de subir fotos de comida, paréceme fatal porque cando o ves 

entrachen ganas de xantar. 



 

2- Tamén está o que sempre crea contas novas, porque se lle esquece o 

contrasinal. E cando buscas o seu nome aparecen millóns. Dánche ganas de dicirlle 

que apunte o contrasinal nalgún lugar. 

 

1- E os “haters” que son unas persoas que seguen a outras, pero non porque lle 

gusten se non porque a queren insultar. A xente di que o fan por endivia pero 

ninguén sabe porque o fan. 

 

2- Que dicir do que sempre sobe fotos do ximnasio e de comida saudable, i 

esos son os peores, os que xantan de todo o que poden. E que soamente van ao 

ximnasio a sacar a foto. 

 

1- O que sobe capturas de xogos como o “ Clash Royale” e comeza a chulearse 

sobre as copas e as lendarias que ten. 

 

2- E que me dís do que non para de facerse selfies ? Que se saca a lingua para 

fora, que se poñen morros… 

 

1-A xente que non para de colgar publicidade na súa conta. Que si sorteos, viaxes, 

roupa… 

 

2- Tamén está o que sobe vídeos graciosos, que cando os vés non podes parar de 

rír… 

 

1- Algúns o único que fan é subir fotos de paisaxes, que si un lago, unha foto da 

praia, de calquera paisaxe. O caso é que el nunca sae. 

 

2- Os que non paran de facer debuxos e o colgan na súa rede social. Para 

chulearse do fermosos que son, ou do que pode facer. 

 

1- Hai algúns que parece que son ricos porque sempre están de viaxe por todo o 

mundo ou iso é o que queren aparentar. 

 

2- Outros que non paran de facerlle fotos a súa familia, e claro despois ten toda a 

rede social chea de imaxes da familia. 

 

1-Os que venden zapatos, mira que soben deportivas nesas contas. 

 

2- Sí que suben moitas, pero tamén ainas de roupa, e nesas si que soben roupa. 

 

1- Xa sabemos que hai moitos tipos de persoas, así que non vos vamos a molestar 

máis. 

 



2- Pero eu quería dicir unha cousa. 

 

1- Non, despídete xa. 

 

2- Bo, adeus a todos, ata a próxima. 

 

1- Adeus. 

 


