Tècniques d’estudi 18/05/2020
INTRO
Hola tothom!
Avui us presentem informació que us podria anar molt bé pels vostres treballs acadèmics. Ens
hem centrat en l’escriptura, en la redacció de textos, i per això ens centrem en alguns aspectes
que cal tenir en compte quan escrivim.
Recordeu que seguim per aquí per ajudar-vos amb els deures. Contacteu-nos per qualsevol
dubte!
Salut i força!
#quedatacasa #C19vsCovid19

IMATGE 1. La importància d’una bona redacció

L’escriptura constitueix l’art de plasmar els pensaments a un paper (o, avui dia, a una pantalla).
Aquest exercici que tracta de plasmar idees abstractes requereix esforç i aprenentatge, ja que,
encara que les idees siguin bones, sense una correcta redacció no podrem transmetre-les.
Redactar bé, per tant, és l’art de construir frases amb claredat i originalitat, partint d’un
correcte lèxic i estil propi. A més, a través de diferents tècniques, ha de ser coherent i precís.
Com és d’esperar, és important comptar amb una bona ortografia.
IMATGE 2. La importància d’una bona redacció

No totes les persones aconsegueixen escriure bons textos i això és perquè no han
desenvolupat aquesta capacitat. Encara que normalment considerem que l’escriptura és un
hàbit adquirit durant els primers anys d’escola, existeix alumnat que arriba als cursos superiors
amb mancances a l’hora de redactar textos.
És cert que hi ha persones amb més facilitat, però per aprendre és important la pràctica
constant i l’atenció i observació minuciosa. Per això, a continuació, presentarem alguns
aspectes per millorar la redacció de textos.
IMATGE. 3. Qualitats d’una bona redacció

-

-

-

Concreció.
En la redacció és important abreviar i evitar les paraules fora de contingut. S’han
d’evitar els paràgrafs massa llargs i seguir la regla d’or: mantenir-lo simple. Crea
oracions curtes amb les paraules necessàries.
Claredat. Convé evitar expressions que donin lloc a dubtes o equivocacions. Les
paraules han d’emprar-se amb propietat per no donar lloc a interpretacions errònies.
Procura que les oracions s’entenguin amb una primera lectura.
Senzillesa. Avui dia la redacció evita la complexitat, apropant-se a la naturalitat del
llenguatge oral i dotant al text de certa veracitat.
Adequació. No hem de dirigir-nos a tothom de la mateixa manera, sinó que hem
d’adaptar el text a cada cas concret.

IMATGE 4. Qualitats d’una bona redacció

-

-

Ordenació funcional. Cada part d’un text té un sentit (objectiu) i l’ordre ha de seguir
també una missió que complir. No seguirà el mateix ordre un text que vulgui impactar
a l’inici que un que vulgui expressar les idees principals en la part central del text.
Originalitat. Quan redactem hem d’evitar la rutina i cercar l’originalitat, intentant que
el text no sigui mecànic i superficial.
Interès. Quan redactem els textos és important atraure i generar curiositat. Ofereix un
contingut atractiu i útil a la vegada.
Actualitat. La manera com enfoquem els temes, les dades utilitzades, el vocabulari...
tot ha de denotar que es tracta d’un text actual.

IMATGE 5. Passes d’una redacció

1. La invenció o recerca d’idees. Parlem al treball en analitzar un tema i seleccionar les
idees i raonaments que donin lloc al seu desenvolupament. Implica dues fases prèvies:
- La selecció d’un tema. El plantejament d’un problema a desenvolupar.
- La reflexió i construcció de les idees sobre les dades que donen peu a la imaginació.
2. Disposició o plantejament de l’escrit. Es tracta de determinar l’ordre i organització de
les idees i fets que volem exposar.
3. Expressió escrita. Quan ja tenim el tema i hem planificat les idees i raonament a
exposar arriba el moment d’expressar-les. Aquí és important comptar amb
coneixements sobre regles particulars de la llengua: gramàtica, ortografia,
morfosintaxi, semàntica... a més de mecanismes de coherència, cohesió i aspectes
formals.
IMATGE 6. Consells per millorar la redacció

1. Llegeix.
Sempre s’ha dit que les persones que millor escriuen són persones que llegeixen molt. De
fet, per millorar l’ortografia, des de petits, ens han recomanat llegir. Pensa que per
escriure és important conèixer diferents gèneres i comptar amb un ampli vocabulari.
Un bon lector/a:
-

Realitza una lectura continuada del text
Llegeix activament pendent de captar les idees
Adequa el ritme de lectura al tipus de text
Compta amb un vocabulari que li permet llegir amb fluïdesa
IMATGE 7. Consells per millorar la redacció

2. Organitza les idees.
Procura ordenar les idees per dotar al text de sentit. Una bona estratègia és fer un
esborrany del text.
3. Utilitza paraules simples
Com ja hem dit, quan escrivim hem d’intentar arribar a tothom. Recorda no repetir-les
de manera excessiva.
4. Separa els paràgrafs.
Pel que fa a l’estructura, recorda que escriure sense utilitzar paràgrafs és un error que
pot generar rebuig a l’hora de ser llegit. És important separar les idees en paràgrafs i
intentar que aquests no siguin massa extensos. Com s’ha comentat, una correcta
puntuació i l’ús de frases curtes fan que les idees s’entenguin millor.
IMATGE 8. Consells per millorar la redacció

5. Un bon tancament.
Quan fem una redacció, un comentari o un treball acadèmic resulta important
comptar amb un bon final, ja sigui una conclusió, una pregunta que doni pas a un nou
debat, etc. Aquest constitueix la darrera impressió que es portarà el lector.
6. Correcció
Es tracta de l’últim pas abans de presentar un text i constitueix una de les etapes més
importants.
Per corregir o revisar un text és molt recomanable fer-lo des de la distància, donant-li un
temps abans de tornar a llegir-lo per detectar errors i realitzar canvis. Recorda que els
errors poden ser de diferents tipus (redacció, aspectes formals, ortografia...), així que quan
més ampla sigui la teva mirada millor.

IMATGE 9. Ortografia

L’ortografia mereix un punt especial quan parlem d’escriure. Molts són els casos en els
quals les faltes d’ortografia transformen un bon treball en un error...
Cada vegada és més freqüent trobar texts amb errades i per això convé aproximar-nos a la
problemàtica. D’entrada, a través a les TIC, podreu trobar diferents eines per corregir
l’ortografia. Ara bé, si només passem el text per un corrector, sense fixar-nos, no
aprendrem res.
Per millorar l’ortografia podries:
-

Llegir molt. Llegint ens familiaritzem amb més paraules (una estratègia pot ser
subratllar les paraules que necessites practicar).
Confeccionar un llistat amb paraules que consideris difícils.
Estudiar l’origen de les paraules.
Practicar amb test d’ortografia
Dir les paraules en veu alta o imaginar-te escrivint la paraula.

IMATGE 10. Aplicació de les fases de redacció

1. Selecció del tema i planificació d’allò a escriure
2. Pluja d’idees: recull d’idees, informació i experiències relatives al tema
Les idees poden anar sorgint, així que convé continuar apuntant-les.
3. Organització de les idees reunides per aconseguir que el text tingui sentit (esborrany)
4. Construcció del text. Serà molt important redactar unes bones conclusions.
5. Revisió i correcció del text.

