
 

 

 

 
ELABORAR UN ESQUEMA 

 
Entenem per esquema una presentació ordenada de les idees fonamentals 
d’un tema, tot ressaltant, mitjançant fletxes, claus o d’altres recursos gràfics, 
quina seria la vinculació que es donaria entre elles (és a dir, tot indicant de 
manera articulada quines serien les nocions senzilles incloses en nocions més 
com-plexes i quines idees deriven o es dedueixen d’unes altres). 
 
Un esquema explicita, de manera intuïtiva i visual, l’estructura expositiva o 
argumental d’un text o d’un tema, estructura que resta oculta rere l’aparença 
externa d’aquest. 

 
CARACTERÍSTIQUES D’UN BON ESQUEMA 

 
a. Claredat 
 
b. Respecte a l’ordre jeràrquic que existeix entre els idees d’un text o tema. 
 
c. Ha de facilitar la comprensió de l’estructura essencial d’un text o tema amb 

un sol cop d’ull. 

 
PASSOS A SEGUIR A L’HORA DE FER UN ESQUEMA 
 
1. Subratlla les idees principals del text i aquelles altres que se subordinen a 

aquelles i les expliquen i desenvolupen. A l’hora que subratlles totes aquest 
idees deixa clar la relació jeràrquica que es dóna entre elles mitjançant 
fletxes, nombres o la utilització de colors diferents per als subratllats de les 
idees principals i de les subordinades. 

 
2. Enumera, ordenadament, les idees principals i, tot seguit, enumera les idees 

que se subordinen a cadascuna d’elles per, a continuació, enumerar encara 
aquelles altres que se subordinarien a aquestes darreres. Per fer aquesta 
enumeració progressiva pots utilitzar números i/o lletres deixat clar, en tot 
cas, la relació de subordinació existent entre els diverses idees enumerades 



(si creus que així t’ha de resultar més clar, en comptes de lletres i números 
pots emprar fletxes i claus). 

 
Sempre que calgui, acompanya les idees anotades d’una breu explicació del 
seu significat. 

 

3. Si ho creus necessari, un cop enumerades ordenadament les idees del text 
esquematitzat, pots completar l’esquema elaborat tot reconstruint el text 
mitjançant enunciats sintètics en els quals es compactin les idees 
destacades explicitant les relacions de subordinació o d’inferència existents 
entre ells. D’aquesta manera, completaràs l’esquema amb un resum breu 
que et servirà per evitar possibles llacunes i malentesos. 


