
 
 
 
 
 
 
 

ELABORACIÓ DE TEXTOS 
 
La comunicació es realitza per mitjà de textos que es classifiquen habitualment 
segons la funció o intenció comunicativa dels parlants i en l'àmbit d'ús a què 
està destinat el text. 
 

a. Text descriptiu: la funció és informar. 
 

b. Text narratiu: la funció és informar sobre accions i fets (narrar) 
 

c. Text argumentatiu: serveix per a exposar opinions, defensar-les o rebutjar-
les, convèncer (argumentar). 

 

d. Text expositiu o explicatiu: pretén fer entendre idees i conceptes  

 
Un text ben constituït presenta tres característiques o propietats:1  
 

 Adequació  al context comunicatiu: característiques del receptor, relació 
d’aquest amb l’emissor, intencions comunicatives, i temps i espai de 
producció del text. 

 

 Coherència: la informació es presenta de manera ordenada, sense 
reiteracions ni omissions. 

 

 Cohesió: les diverses parts que integren el text (sintagmes, oracions, 
paràgrafs o apartats) han de trobar-se ben enllaçades 

 
LA PLANIFICACIÓ I PRODUCCIÓ DEL TEXT 
 
Per produir un text comunicativament rellevant s'ha de planificar l'escriptura; 
en cas contrari, l'escrit serà una barreja d'idees que confondrà el lector. La 
composició del text implica un procés amb diverses etapes: 

                                                           
1
 A més d'aquestes tres propietats, cal tenir en compte la correcció gramatical (fonètica, ortogràfica, 

morfosintàctica i lèxica), i la distribució del text a la pàgina segons unes convencions espacials i 
tipogràfiques establertes (títols, marges, paràgrafs, tipus de lletra- redona, negreta, cursiva, 
majúscula). 
 



 Explorar les circumstàncies, 

 generar idees, 

 organitzar-les, 

 redactar-les, 

 fer un esborrany, 

 revisar, i 

 redactar el text definitiu 

 
Explorar les circumstàncies 
 
Abans de començar a redactar, cal preguntar-se quin és l'objectiu de l'escrit: 
explicar, argumentar..., quins coneixements té sobre el tema el receptor, quin 
tipus de relació hi ha entre aquest i l'autor i el receptor del text, quin tipus de 
text cal elaborar i quina llargària i to tindrà (seriós, irònic). 

 
Generar idees 
 
Hi ha algunes tècniques que ajuden a crear idees:  
 
1. La pluja d'idees, que consisteix a anotar al paper tot el que se'ns acut 

relacionat amb el tema, sense preocupar-se de la correcció ni de l'ordenació 
de les idees.  

 
2. L'exploració del tema, que pot consistir en: 
 

a. Definir, comparar, contrastar, donar les causes i els efectes, i argumentar 
el tema en qüestió. 

 
b. Contestar les sis preguntes bàsiques de la fórmula periodística de notícies 

que corresponen al què, el qui, el quan, l'on, el com i el perquè. 
 

c. Estudiar un fet a partir dels sis punts de vista següents: 
 

- Descriure'n: l'aspecte, les qualitats 
- Comparar-lo: amb altres elements amb els qual s'assembla o es 

diferencia  
- Relacionar-lo: amb altres elements 
- Analitzar les parts que té, quines són, com funcionen 
- Argumentar a favor o en contra 

 
3.  Escriptura lliure. Consisteix a posar-se a escriure de forma ràpida i cons-tant, 

anotant tot el que passi pel cap en aquell moment. Cal concentrar-se en el 
contingut i no en la forma, i no parar en cap moment. 



Organitzar les idees 
 
Ara cal seleccionar les idees pertinents i ordenar-les. Amb aquesta finalitat es 
poden utilitzar diverses tècniques: agrupar per temes, posar números, fletxes, 
fer esquemes amb claus o mapes conceptuals. 
 
La correlació entre les idees i l'escrit s'estableix a partir d'una estructura 
jeràrquica: el text és el missatge complet, marcat amb títol inicial i punt i final. 
En els textos explicatius o expositius cada apartat o capítol tracta d'un subtema 
del conjunt i pot ser indicat que s'introdueixi amb un subtítol. Els paràgrafs 
també tenen unitat significativa; comencen amb majúscula i acaben amb punt i 
seguit. 
 
L'organització de la informació facilita la comunicació. Ajuda a l'autor a posar 
cada idea al seu lloc, a buscar l'ordre lògic del discurs i a evitar repeticions. 
Permet al lector obtenir una idea de conjunt, situar-se en el discurs i llegir 
selectivament. 

 
Fer l'esborrany 
 
Cal donar forma al text redactant el primer esborrany. S'han de construir frases 
gramaticalment correctes, ben cohesionades; triar el to i el registre lingüístic 
segons el lector i la situació comunicativa i controlar l'ortografia. 
 
Hi ha una sèrie de recomanacions que ajuden a fer les freses més entenedores: 
 
a. Es recomana brevetat ja que el contingut de les frases llargues és mes difícil 

de recordar. Així i tot, s'ha d'evitar produir un text excessivament fraccionat. 
 

b. És preferible mantenir l'ordre lògic de la frase: subjecte, verb i complements. 
No obstant això, es pot alterar l'ordre quan interessa destacar algun 
element. És millor col·locar les subordinades al final de la frase. 

 

c. Les construccions passives i impersonals enfosqueixen el significat de la 
frase. És preferible conservar el subjecte actiu, encara que sigui implícit. 

 

d. L'excés d'incisos, de complements i de subordinades carreguen la frase, 
sense aportar-hi significat. Si s'eliminen, la frase guanya en claredat. 

 
Revisar  
 
La revisió s'ha de fer durant tot el procés de l'escriptura, no sols quan es té una 
versió completa del text. Convé corregir tots els aspectes del text per separat: la 
finalitat, l'organització, la sintaxi, el llenguatge, l'ortografia... 



Daniel Cassany ens proporciona una guia de revisió que té en compte tots els aspectes del text: 
 
GUIA DE PREGUNTES PER REVISAR 
 
1. Enfocament de l'escrit: 
 

 El tipus de text és adequat a la situació? 

 Queda clar l'objectiu que pretenc? 
 
2. Idees i informació: 
 

 Hi ha la informació suficient? 

 Les idees són prou clares? 

 Hi ha un bon equilibri entre teoria i pràctica, tesis i arguments, gràfics i explicació, dades i 
comentaris, informació i opinió? 

 
3. Estructura: 
 

 És prou clara perquè ajudi el lector/a a entendre el missatge? 

 Les dades estan ben distribuïdes en cada apartat? 

 La informació rellevant ocupa les posicions importants, al principi del text, dels apartats o 
dels paràgrafs? 

 
4. Paràgrafs: 
 

 Cada paràgraf tracta d'un subtema o aspecte distint? 

 Tenen la mida adequada? No són massa llargs o paràgrafs-frase? 

 Té cada un una frase temàtica o tesi que designi es tema? 

 Estan ben marcats visualment en la pàgina? 
 
5. Frases: 
 

 N'hi ha massa de negatives, passives o llargues? 

 Són variades: d'extensió, ordre, modalitat, estil? 

 Tenen la informació important al principi? 

 Has detectat algun tic de redacció? 

 No hi ha gaire incisos ni subordinades llargs? 
 
6. Paraules: 
 

 Hi ha algun jòquer, falca o repetició freqüent? 

 Hi ha gaires paraules abstractes o complexes? Faig servir el lèxic o la terminologia precisa? 

 Faig servir marcadors textuals de forma apropiada? 
 
7. Puntuació: 
 

 Estan ben posats tots els signes de puntuació? 

 És apropiada la proporció de signes per frase? 

 Hi ha gaires parèntesis innecessaris? 
 
8. Nivell de formalitat: 



 

 És adequada la imatge que dóna de mi el text? 

 L'escrit s'adreça al lector/a de forma adequada? 

 Hi ha alguna expressió o algun mot massa informal o vulgar? 

 Se m'ha escapat alguna expressió o algun mot massa rebuscats o excessivament 
complexos? 

 Hi ha alguna expressió sexista o irrespetuosa? 
 
9. Recursos retòrics: 
 

 Atrau l'interès del lector/a? 

 Hi ha una introducció, 

 un resum o una recapitulació? Són necessàries? 

 Pots utilitzar alguns recursos de comparacions, exemples, preguntes retòriques, frases 
fetes, jocs? 

 
10. Presentació: 
 

 S'utilitzen les cursives, les negretes i les majúscules de forma racional? 

 Són clars els esquemes, gràfics, columnes i franges? 

 Els marges, els títols i els paràgrafs queden ben marcats? 

 El text dóna el que títol promet? 

 
Redactar el text definitiu 
 
És necessari fer tants esborranys com calgui fins a obtenir un text que ens 
resulti satisfactori. Finalment es passa l'esborrany a net.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTIVITAT 
 
Redacteu un text explicatiu a partir de l'esquema següent. 
 
El voltor comú i el trencalòs 
 
1.trets comuns  
 

1.1 aus carronyaires 
1.2. de l'ordre dels falconiformes 
 
2. trets diferencials 
 

2.1.trencalòs 
 

2.1.1. campanyes de protecció 
2.1.2. en perill d'extinció a tot Europa 
2.1.3. color negre i blanc amb tons rogencs 
2.1.4. cos cobert de plomes 
 

2.2. voltor comú 
 

2.2.1. en augment el nombre d'exemplars a tot Europa 
2.2.2. color bru rogenc 
2.2.3. coll i cap pelats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dossier elaborat a partir de la unitat 3a “El text” del curs específic B per a la CEV, Generalitat Valenciana 
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