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Un text és un enunciat  o un 
c o n j u n t  d ’ e n u n c i a t s 
coherentment  estructurats. 
Tot text ha de tenir una 
intenció comunicativa, és a dir, 
ha d ’ana r d i r i g i t a uns 
receptors capaços d’entendre 
el contingut d’aquest, o més 
bé, ha de tenir la finalitat 
d’aconseguir que els receptors 
entenguen el sentit que l’autor 
ha volgut donar-li. A més, per 
a què puga entendre’s com a 
text, l’enunciat o conjunt 
d’enunciats han d’entendre’s 
com un tot capaç de ser 
interpretat com un sol cos. 

Les dues propietats principals 
d’un text són la coherència i la 
cohesió.

La coherència és la propietat 
relacionada amb  la claredat i 
la precisió a l’hora d’escriure i/
o transmetre allò que es 
pretén. Està molt directament 
relacionada amb  la claredat 
d’idees i la bona organització 
de les mateixes, de manera 
que puguen ser enteses pel 
receptor, així com en la bona 
estructuració de l’escrit o del 
discurs oral. A més, per a què 
un text siga coherent s’ha de 
tenir clara la intenció inicial de 
l’escrit, així com a qui va 

dirigit; no és el mateix escriure 
un text per a nens i nenes de 
2 anys que per a adults de 40 
anys.

La cohesió és una propietat 
més interna del text, que 
consisteix en la relació directa 
entre els elements del mateix 
escrit. Podríem dir que és la 
correcta relació gramatical i 
semàntica entre els enunciats 
que el formen. Alguns 
exemples de cohesió textual 
són:
- La no repetició de paraules, 

substituint-les per pronoms o 
sinònims; l’ús de connectors; 
marcadors textuals... 

¿QUÈ ÉS UN TEXT?

UN TEXT ÉS UN ENUNCIAT O UN 
CONJUNT D’ENUNCIATS 
COHERENTMENT ESTRUCTURATS

EL TEXT



PREPARACIÓ DEL ESCRIT
Abans de escr iu re 
qualsevol text s’han de 
t e n i r e n c o m p t e 
diverses coses per a 
que l’escrit resultant 
siga, tal i com hem dit 
a b a n s , c o h e r e n t i 
cohesionat.
E n p r i m e r l l o c é s 
necessari saber que és 
e l q u e v o l e m 
transmetre als lectors, 
quina és la nostra 
intenció i la nostra 
finalitat i a qui va dirigit 
el nostre escrit.
Tot segui t hem de 
recopilar la informació 
que necessitem (si és 
que la necessitem) per 
tal d’escriure el text. 
Així com organitzar-la.

En tercer lloc hem de 
escriure les idees que 
v o l e m t r a n s m e t r e 
mitjançant el nostre 
escrit.
Després d’açò podem 
llençar-nos ja a escriure 
un esborrany del nostre 
t e x t . N o h e m d e 
pretendre que a les 
primeres de canvi ens 
isca un text perfecte. 
Po tse r necess i t em 
e s c r i u r e d i v e r s o s 
esborranys abans del 
text resultant.
Per últim, una volta 
escrits, llegits, revisats, 
corregits i re-llegits i re-
revisats els esborranys, 
podem esc r i u re e l 
nostre text.

TIPOLOGIES TEXTUALS

TIPUS DE TEXTOS

1. TEXT PREDICTIU

2. TEXT ARGUMENTATIU

3. TEXT CONVERSACIONAL

4. TEXT EXPLICATIU

5. TEXT INSTRUCTIU

6. TEXT PERIODÍSTIC

7. TEXT NARRATIU

8. TEXT DESCRIPTIU

9. TEXT POÈTIC

10. TEXT TEATRAL (DRAMATIC)

TIPOLOGIES 
TEXTUALS

Les tipologies textuals 
són els diferents tipus de 
textos. És tracta d’una 
forma de classificar els 
textos per a facilitar el 
seu estudi. Els diferents 
agrupaments es fan 
tenint en compte les 
seues característiques, 
però també tenint en 
compte la finalitat en sí 
mateix del text.



TEXT PREDICTIU

- Ens aporta informació sobre un esdeveniment del futur, 
basant-se en una situació i unes condicions del present.

TEXT ARGUMENTATIU

- El text argumentatiu és un text basat en la finalitat de 
convéncer al lector de la idea que presenta l’emissor del 
text. És un text escrit des de la subjectivitat de qui 
l’escriu, i empra tots aquells recursos lingüístics que 
aquest creu necessaris per tal de fer partícep al lector 
de la seua idea.

TEXT CONVERSACIONAL

- El text conversacional es basa en un diàleg entre un 
emissor i un o diversos receptors. Hi ha que distingir 
entre aquest receptor i aquell que llig el text (que seria 
el receptor del text, però que és extern al diàleg). El text 
conversacional més famós és l’entrevista.

TIPUS DE TEXTOS



TEXT EXPLIC ATIU

- El text explicatiu, tal i com el seu nom indica, consisteix en 
l’explicació clara d’unes idees o d’un tema, seguint 
sempre un ordre lògic que facilite la claredat i l’enteniment 
de les idees. La seua finalitat és la comprensió i/o 
l’aprenentatge de les idees transmeses. 

TEXT INSTRUCTIU

- El text instructiu és aquell que ens dóna instruccions. 
Ens recomana, aconsella o obliga a realitzar una sèrie 
d’accions amb la finalitat d’aconseguir un objectiu 
prèviament establert. Aquestes instruccions mantenen 
una estructura lògica, estan organitzades per ordre 
cronològic, ens indiquen que hem de fer i com ho hem 
de fer. Solen ser textos curts, concisos i amb una 
estructura esquemàtica.

TEXT PERIODÍSTIC

- Els textos periodístics són aquells que tenen la finalitat 
d’informar o relatar uns fets al lector que li són d’interés 
i/o que estan d’actualitat. Dins del text periodístic hem 
de diferenciar entre aquells que sols pretenen informar 
(la notícia, la crònica, el reportatge, l’entrevista...) 
basant-se en l’objectivitat dels fets; i aquells que 
pretenen comentar i fer una valoracions dels 
esdeveniments d’actualitat o d’interés del lector basant-
se en la seua pròpia subjectivitat (l’article d’opinió, la 
crítica, l’editorial, les cartes a direcció...).

TIPUS DE TEXTOS



TEXT NARRATIU

- Narrar és relatar uns fets reals o de ficció amb la intenció 
d’entretenir o informar el lector d’uns fets. Són textos 
narratius els contes, les novel·les, els reportatges, les 
notícies... La narració pot trobar-se a textos literaris, on la 
intenció és únicament d’entreteniment o als textos 
periodístics on la intenció és la de informar d’uns fets al 
lector.

TEXT DESCRIPTIU

- Un text descriptiu consisteix en explicar amb cert detall 
com són les persones, animals i coses, especificant les 
seues característiques, el aspecte i les qualitats de que 
disposa. En una descripció personal, per a que siga 
completa has de descriure l’aspecte físic però també 
aquelles característiques que destaquen del seu 
caràcter, també pots descriure la seua forma de vestir i 
les seues aficions.

TEXT POÈTIC

- El text poètic forma part del text literari, és el text que 
expressa amb paraules el contingut espiritual propi amb 
l’ús de la mètrica per estructurar els mots. També és 
habitual (encara que no imprescindible) emprar la rima 
(que potser consonant o assonant).

TIPUS DE TEXTOS



TEXT TEATRAL (DRAMÀTIC)

- Forma part del gènere literari. Té una particularitat 
important, que és que està escrit amb la finalitat de ser 
representada. El text està basat en la intervenció dels 
personatges (actors) que amb els seus diàlegs (monòlegs 
si sols participa un personatge) narren els fets que el autor 
pretén que el lector conega. A més del diàleg, al text 
teatral poden aparéixer altres indicacions per al lector 
(anomenades acotacions) on s’expliquen altres elements 
que l’autor creu important que el lector conega i que no es 
desprenen dels diàlegs (personatges que intervenen, lloc, 
temps, situació i vestimenta dels personatges...).

TIPUS DE TEXTOS

¡¡¡¡RECORDA!!!!

Com podeu comprovar, 
potser hi ha textos que 
cabrien en diversos tipus 
de textos, però com ja 
h e m d i t a b a n s , n o 
existeix una classificació 
única i universal, ja que 
aquesta classificació pot 
d e p e n d r e t a n t d e 
l’estructura, com de la 
finalitat del text 

DONEC ARCU RISUS 
DIAM AMET SIT. 
CONGUE TORTOR 
CURSUS RISUS NISL, 
LUCTUS AUGUE



Després del que has llegit i del que has 
aprés, ara ja sols queda llençar-te a 
l’aventura d’escriure. Si eres constant i 
tens paciència pots ser l’autora de 
qualsevol tipus de text, però no oblides 
seguir els passos abans descrits, cap 
escriptor escriu la seua obra a la 
primera. Els errors són normals i 
necessaris.


