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Finalitats específiques

REDACTAR LA TESI EN CATALÀ

LA REVISIÓ (Nicolau i Cuenca, 2008: 289-291 i Herrero, 2004: 73-74, basat en Cassany, La cuina de l’escriptura)
-

Global: compleix el text l’objectiu comunicatiu?
o Responen els títols i subtítols als continguts que presenten?

-

Responen als interessos i coneixements dels lectors? Provocarà les reaccions esperades
en els destinataris?

-

Té el nivell de formalitat adequat, sense mots o expressions informals o excessivament
cultes?

-

Les informacions i l’ordre en què es presenten és correcte?

-

L’estructura desenvolupa el que es vol dir? Hi ha elements (paràgrafs, idees) repetits?

-

Les dades estan ben distribuïdes?

-

Dins dels paràgrafs, la informació es distribueix adequadament? La informació important
ha d’ocupar un lloc relevant (a principi de capítol, apartat o paràgraf) i l’ordre n’ha de
facilitar el seguiment.

-

Cada paràgraf conté un tema o subtema del text, una oració temàtica o tesi que designa
la idea principal?

-

Tenen els paràgrafs un equilibri de contingut entre explicació/exemplificació,
dades/comentaris, tesis/arguments? Tenen idees inconnexes? Estan les idees secundàries
ben relacionades amb les idees principals?

-

Tenen els paràgrafs una extensió adequada (entre 50 i 80 paraules) i una estructura
correcta (ni una sola oració molt llarga, plena de subordinades, ni moltes oracions
totalment desconnexes).

-

Els termes especialitzats que s’utilitzen queden definits? Presenten exactament allò de
què es vol parlar? Cobreixen tot l’objecte d’estudi?

-

Hi ha expressions buides, vagues o massa genèriques, com ara cosa, això, fer?

-

Hi ha termes no inclusius, irrespectuosos?

-

L’estil és prou condensat? Té les suficients oracions compostes i connectors textuals
sense ser enfarfegat?

-

Les oracions segueixen majoritàriament l’ordre subjecte-verb-complement?

-

Els signes de puntuació ajuden a llegir i a entendre el text de manera fluïda?

-

Els recursos formals (cursives, majúscules, presentació de pàgina, gràfiques...) ajuden
també a augmentar la llegibilitat?

