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1.- ELLIXE O TEMA E BUSCA UN TÍTULO. 

Nesta primeira fase debes elexir o tema sobre o que vas escribir. Sobre ese tema, escolle unha escea concreta xa que 

estamos a falar dun relato breve.  

Busca un título, ainda que sexa provisional. 

2.- O NARRADOR. 

 

Determina o papel e o ton que queres usar. Pensa que tipo de narrador vai ser o que conte a historia: cronista 

obxectivo, narrador externo, narrador protagonista,  en primeira ou terceira persoa. Unha vez escollido, utilízao 

durante todo o relato, non cambies porque o relato perderá coherencia e podes despistar ao lector. 

 

 

 

Aventuras, medo, humor ... 
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3.- PERSONAXES. 

 

Non moitos ( arredorr de tres ). É un relato, polo que non tardes moito e presentalos a fondo: o lector sabe así desde 

un principio quen vai protagonizar a historia. 

4.- AS FASES DO RELATO: 

 Situación inicial: Plantexas a historia, presentando  escea e personaxes. 

Podes presentar unha situación concreta que precise un cambio e un 

desenlace, que nos presente indicios e pistas que faga pensar ao lector :  

e que pasará agora? 

 Nó: algo cambia na escea ou nos personaxes. Sin este cambio, sen algo 

que pasa… non pasa nada 

 Desenlace: desenlace, fin do relato. 

 

5.- ELABORA UN ESQUEMA-GUÍA DA TRAMA E REDACTA O CONTIDO BÁSICO DA HISTORIA. 

 

Organiza as ideas sobre o relato nun sinxelo esquema e radacta un bosquexo da historia, sinxelo, máis adiante farás 

unha redacción máis elaborada.  
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6.- REDACTA O TEXTO. 

 

Escribe e reescribe todo o que precises, logo xa depurarás a historia. Os bos textos non soen saír á primeira. 

Usa conectores adecuados, especialmente os de temporalidade e orde cronolóxica (antes, despois, en adiante, 
anteriormente, posteriormente, seguidamente, logo, primeiramente…) e mais os de causalidade (porque, polo 
tanto, posto que, daquela, en consecuencia, por conseguinte, é por iso que, de xeito que…) 
Os verbos de acción e en pasado, así como o diálogo, son moi usados na narración de historias. 

7.- FAI UNHA REVISIÓN E CORECCIÓN FINAL. 

 

Revisa o contido, as ideas e feitos recollidos, a orde na que aparecen, as reaccións que provocas... 

 Enténdese? Consideras que os lectores e lectoras poden comprender os feitos? Se non for así, completa o 
que falta (a non ser que pretendas só suxerir) e elimina repeticións, desvíos do asunto ou comentarios 
innecesarios.  

 A orde dos feitos é a adecuada? Se é preciso, reordena fragmentos ou oracións mal colocadas.  
 A persoa verbal que utilizaches é a que mellor se axusta ao modo en que queres contar o sucedido? 

Lembra: o eu protagonista móstrao como experiencias vividas, a terceira persoa observadora como feitos 
captados por alguén e a terceira persoa omnisciente como acontecementos debullados ao coñecer todo 
sobre os personaxes e mesmo poder opinar sobre o que estes fan e pensan. 

 Os protagonistas da historia recoñécense tal como ti pretendes? 

Revisa a forma, a extensión dos parágrafos, a correción gramatical, ortográfica, etc. 

 Usaches a variedade e o rexistro lingüísticos axeitados en cada caso? 
 Pódese enriquecer a expresión con palabras máis precisas e incorporando adxectivos, comparacións, 

metáforas...? 
 Existe ligazón suficiente e variada entre as oracións e parágrafos? As oracións ou frases fican ben construídas 

e claras? 

 Hai palabras repetidas de maneira innecesaria? Se si, substitúeas por sinónimos, expresións equivalentes ou 
pronomes (ou elimínaas, se é mellor). 

 A puntuación é a axeitada, responde á fluidez e entoación que necesita o texto? 
 Hai erros de ortografía ou doutro tipo (acentuación, castelanismos...)? 


