TIPUS DE TEXT

ESTRUCTURA

CARACTERÍSTIQUES

FORMES LITERÀRIES

EXPOSITIU
Dóna informació.
Té coma afunció explicar i fer entendre
una cosa, un concepte, un fet...
La informació és clara i objectiva.

1. Introducció: on es presenta el tema
de què es parlarà.
2. Desenvolupament del tema.
3. Conclusió: sol correspondre a una
síntesi del que s'ha dit.

- Oracions en tercera persona.
- Hi abunden oracions subordinades de relatiu i
aposicions.
- El temps verbal: el present d'indicatiu.
-Cclaredat i precisió lèxica, per evitar.
Ambigüitats.
- Els adjectius són neutres, aporten matisos
específics i precisos.
- La cohesió lèxica queda garantida per la repetició
de paraules, la utilització d'hiperònims
́
i
hipònims i mots de la mateixa família.
- Ús de connectors.

Llibres de text
Diaris
Notícies
Treballs monogràfics
Prendre apunts
Conferències
Exposicions
Revistes temàtiques

INSTRUCTIU
Dóna informació sobre processos,
ordres o obligacions.
En trobem en: receptes de cuina,
instruccions d’ús, converses
quotidianes...
Intenció subjectiva.

Estructura: organització lògica i
seqüencial.

- Modalitat exhortativa o imperativa
Informació precisa i objectiva.
- Frases simples i justaposades
- El temps verbal: Mode imperatiu.
- Perifrasis d’obligació:
haver de + infinitiu
caldre, ser necessari
- Adjectius ordinals i cardinals
- Adverbis i locucions adverbials de manera

Receptes de cuina
Maneig d’aparells
Regles de joc
Ordres
Notificacions
Invitacions
Prospectes de medicaments
Fórmules químiques
Plans de treball

NARRATIU
Comprèn els textos que relaten fets:
històries, biografies, processos...
En podem trobar en: rondalles, contes,
novel·les, notícies, textos d’història...
Es desenvolupen dins situacions
d’espai i temps.
Presència de diàlegs i descripcions.
Intenció objectiva o subjectiva.

Estructura:
1. plantejament
2. nus
3. desenllaç
Punt de vista de la narració:
omniscient / 3a persona
Protagonistes: principal, secundari,
antagonista...

- Frases simples i compostes (oracions
subordinades).
- Verbs perfectius: passat llunyà i passat recent.
- Relació de temps verbal.
- Ús d’adverbis de temps.
- Connectors temporals: conjuncions, locucions...

Conte
Novel·la
Teatre
Crònica
Còmics
Cinema
Sèries televisives
Reportatges
Notícies

ARGUMENTATIU
La seva finaliitat és influir o convèncer
el receptor.
Intenció subjectiva.

1. Introducció és la part que situa,
enuncia un tema i dóna l'opinió a favor
o en contra de l'emissor respecte al
tema.

- Ús d'ordinals o altres marques d'ordre,
- La utilització de la ironia. De vegades alguns
arguments són reforçats per frases o expressions
iròniques.

Discurs polít
Article d'opinió
Anunci publicitari
Debats

Organització de la informació:
· materials / estris / aliments...
· ordres / normes...
Eventualment presenta una disposició
espacial .

2. Arguments, s'exposen els fets. Per
cada fet presentat, es desenvolupa un
argument principal i d'altres de
secundaris o de suport.
3. Conclusió, recull la idea principal
(tesi) del qui parla a favor o en contra
del tema.S'expressa habitualment en
l'últim paràgraf.
PREDICTIU
Ordenació de la informació er temes
El text predictiu ens informa sobre una Pot anar acompanyat de gràfics i
situació futura, en base a una situació i il·lustracions
uns condicionaments
actuals, per tal de fer-ne una preparació
adequada.
Intenció objectiva.

DESCRIPTIU
Defineix o descriu un concepte, una
paraula, un paisatge, una persona...
Selecció dels trets més significatius
d’allò que es descriu.
En podem trobar en: monòlegs,
discursos, postals, notícies, cartes.
Sovint forma part dels textos narratius i
expositius.
Intenció objectiva o subjectiva.

Estructura:
· denominació i expansió
Ordre lògic intern:
· de més general a més concret
· de dalt a baix
· d’esquerra a dreta
· de dintre a fora
Precisió lèxica.

- Contar un relat.
- La utilització de la repetició, és a dir, de la
insistència i del bombardeig d'arguments.
- Posar de manifest determinats valors.
- L'argument d'autoritat.
- Les qüestions retòriques.
- La sinonímia
- Ús de la 1a personatge
- L'antítesi
- La forma verbal principal per a l'expressió de les
prediccions és el temps futur. Però hi ha també
d'altres possibilitats :
el temps condicional
el mode subjuntiu
el present d'indicatiu
el futur compost
- Per expressar les condicions es poden usar:
oracions introduïdes per nexes condicionals (si,
posat que, mentre que, etc.)
locucions com amb la condició de+infinitiu, la
locució en cas de+nom, i
verbs o substantius que, pel seu significat,
indiquen condició.
- Oracions de predicat nominal i coordinades
copulatives
- Adjectius qualificatius: morfologia, posició i
concordança.
- Sinònims i antònims, frases fetes, locucions
- Verbs imperfectes: temps present
i imperfet.
- Adverbis de lloc, de manera...
- Ús de figures retòriques.
- Lèxic valoratiu.

Horòscops
Oracles
Prospeccions econòmiques
Butlletins meteorològics

Descripció literària: de
personatges,
d'ambients...
Definicions
Diccionaris
Catàlegs
Guies turístiques
Inventaris
Caricatura

