
Les propietats textuals



1. Complir el propòsit comunicatiu previst (veure si

respon al motiu o al tema que pretén exposar,

veure una estructura clara , no desviar-se del

tema i enrotllar-se en altres ...)

ADEQUACIÓ :

2. Mantenir el tractament personal adequat ( no

començar amb vostès i acabar amb vosaltres...)

3. Mantenir el nivell de formalitat triat ( registres !)

4. Mantenir uniformitat pel que fa a l'especificitat

del llenguatge ( emprant mots més generals o

més específics d'acord amb els receptors i el seu

coneixement del tema...)



COHERÈNCIA

1. Deixar ben clar què és allò important que volem dir

2. Explicar idees precises i ben delimitades ( sense

deixar camins oberts...)

3. Estructurar bé tota la informació ( sobretot

introducció / cos /conclusió)

4. Ordenar lògicament les dades ( lògicament o

d'acord amb la força que volem donar a les diferents

idees)

5. Controlar la progressió temàtica de l'exposició (

d'una idea explicada, passem a una altra que se'n

deriva o que l'aclareix , després emprenem una altra

idea deixant clar que és una altra , etc.)

6. Tenir cura de l'aspecte visual .



LA COHESIÓ

1. Veure clares les relacions connectives entre els 

diferents elements del text , sobretot assegurant 

que els pronoms tinguin referents clars

2. Valorar les funcions que fan els diferents

connectors per assegurar que transmeten la idea

encertada pel que fa als lligams entre oracions,

paràgrafs...

3. Comprovar ( amb una lectura pausada i atenta)

l'adequació dels signes de puntuació .



LA VARIACIÓ

Aquesta propietat tindria en compte elements com

la riquesa i la variació de vocabulari ( saber

utilitzar diferents mots per dir una mateixa cosa)

l'encert sintàctic ( perquè la construcció de les

oracions d'una manera o altra produeix una

sensació d'agilitat i de frescor en un text o,

contràriament, el fa pesat i monòton),

els recursos retòrics emprats ( metàfores,

comparacions, exageracions, ...).

la precisió d'aquest vocabulari ( els sinònims, de

vegades, no són del tot purs i hi ha paraules més

encertades per a una o altra situació)



LA CORRECCIÓ...

Ortogràfica, morfològica, sintàctica i semàntica




