


Què he de fer abans?
•Què vol dir? El diàleg serveix perquè dues persones o més parlin a partir de 
preguntes i de respostes. N’hi ha de dos tipus:

-En un diàleg d’estil directe d’estil directe són els mateixos personatges els qui 
parlen.

-En un diàleg d’estil indirected’estil indirecte és el narrador qui explica el que 
han dit els personatges.

-En els diàlegs fantàstics pot ser que hi intervinguin animals o 
coses.

• Mireu un diàleg dels exemples i escenifiqueu-lo ( cadascú que sigui una persona).

• Poseu-vos en parelles, i oralment, inventeu-vos un diàleg.

• Fixa’t bé:

-Què hi ha al començament de tots els diàlegs ? EL GUIÓ (-).
- Què hi ha al final de cada diàleg ( un punt, admiració, interrogació,...)



Què he de fer durant ...

PENSEU ELS PERSONATGES QUE HI APAREIXERAN

Escolliu 

ESTIL 
DIRECTE

ESTIL 
INDIRECTE



1.- Pensa en què es diran els diferents 
personatges.

2.- Posa un guió cada cop que parla un 
personatge.

3.- Recorda alternar el que diuen els 
personatges.

4.- Posa els signes de puntuació que siguin 
necessaris.

ESTIL 
DIRECTE



1.-Pensa en què vols que expliqui el 
narrador sobre allò que diuen els 
personatges.

2.- Introdueix amb frases del tipus:

- li va explicar que...

- li va dir que...

- li va assenyalar que ...

Cada cop que el narrador explica el que 
han dit els personatges.

ESTIL 
INDIRECTE



Exemples de diàlegs ...









Què he de fer després?
-Els diàlegs són coherents?

-En el diàleg d’estil directe:

- Has posat un guió cada cop que parlava un personatge?

- Has alternat els personatges?

- Has posat els signes de puntuació necessaris per poder 
llegir el diàleg de manera expressiva?

-En el diàleg d’estil indirecte:

- Has introduït amb una frase del tipus : li va dir que..., li va 
assegurar que... Cada cop que el narrador explica el que     ha 

dit un personatge?


