
PAUTES PER ELABORAR UN CONTE CIENTÍFIC 

 (o de qualsevol altre tipus) 

 

Planificació 

a) Teoria científica en la que es basarà la narració. 
b) Presentació d'un conflicte interessant. 
c) Desenvolupament coherent dels personatges. 
d) Adopció del punt de vista i to adequat. 
e) Presència coherent d'un narrador al llarg de la narració. 
f) Emmarcació de l'acció i dels personatges en un temps i espai. 
g) Pensa un títol suggerent. 
h) Planifica bé l'acció amb un plantejament, nus i desenllaç clar abans de 

començar a escriure. 
i) Fes un esborrany de la narració abans de la seva redacció final. 
j) Revisió de la composició d'acord amb la següent Base d'Orientació. 

(S'avaluarà d'acord amb aquestes pautes, si algun aspecte no està 
reflectit en l'escrit no serà puntuat.  S'assignarà un màximde 10 punts a 
cada aspecte). 

 

Base d'Orientació per escriure un conte. 

Contingut i estil 

1. Desenvolupament de la intriga: 

a. Apareix el conflicte al principi de la història i provoca l'interès del 
lector? 

b. El desenvolupament de l'acció té un moment més interessant que 
provoca el suspens del lector? 

c. S'ha resolt el conflicte de forma lògica? 

d. El lector està prou preparat per comprendre el desenllaç (has donat 
prou informació en el relat per poder entendre'l)? 

2. Coherència: 

Estan narrades les accions de la història en un clar ordre cronològic? 

3. Punt de vista: 

a. S'ha adoptat el punt de vista adequat per explicar la història? 

b. El narrador està ben perfilat al llarg de la història? 

4. Desenvolupament dels personatges: 

a. Estan ben desenvolupats els principals personatges a través de 
l'acció, la descripció i el diàleg? 

b. Són convincents i versemblants? 

 



5. Diàleg: 

a. Els personatges parlen segons la seva edat, sexe, professió, 
cultura...? 

b. Has evitat parlaments massa llargs? 

c. Has combinat l'estil directe i indirecte? 

 

6. Marc: 

Les indicacions de lloc i temps permeten al lector situar els personatges i 
l'acció? 

7. Altres recursos. 

a. S'han utilitzat diversos recursos semàntics? 

b. Existeix una combinació adequada de la descripció, el diàleg i la 
reflexió? 

 

 

Llengua 

1. Ús adequat dels temps verbals al llarg de la narració. 
2. Ús adequat dels temps verbals en els diàlegs directes i indirectes. 
3. Concordances (subjecte/verb, substantiu/adjectiu, article/substantiu, 

pronom). 
4. Ús adequat de les diferents categories de paraules. 
5. Vocabulari variat, amb lèxic científic adequat el tema, no repetitiu, ús de 

sinònims i antònims 
6. Ús adequat dels signes d'accentuació i puntuació; ús de majúscules; 

aplicació de les normes ortogràfiques. 

 

 

 

 


