Servei Didàctic

BASE D’ORIENTACIÓ PER PRODUIR UN TEXT EXPLICATIU

EXPLICAR consisteix a donar raons que ajuden a comprendre el perquè dels fets i fenòmens a
través de les seves causes i conseqüències, per dotar de racionalitat el coneixement.
En ciències socials, per comprendre els fets i els fenòmens socials s’estableixen relacions de causa i
conseqüència i també es donen raons que ajuden a comprendre les motivacions dels agents socials

ORIENTACIONS PER REDACTAR UN TEXT EXPLICATIU
1. Escriure un títol que indiqui clarament i amb precisió de què tracta el text explicatiu.

2. Fer una introducció on es presenti breument quin és l’objecte de l’explicació
3. Exposar les raons que ajudin a comprendre els fets o fenòmens o bé les motivacions i les
accions dels agents socials que protagonitzen aquests fets (empatia).
Abans de començar a redactar, convé seleccionar-les, ordenar-les i classificar-les en un
esquema d’esborrany atenent a les següents indicacions:
les raons han de ser descripció general o primera aproximació del que s’observa, a mode
d’introducció, a fi de situar l’objecte de la descripció.
Les raons s’han d’ordenar per categories del mateix tipus (causes econòmiques, causes
històriques, causes del medi físic) o bé per ordre d’importància (causes profundes,
causes conjunturals, causes puntuals)
Les raons es relacionen entre sí. No es tracta de fer una enumeració de causes i
conseqüències, sinó que s’han de relacionar entre sí d’acord amb la lògica de l’explicació.
4. Sintetitzar breument, a mode de conclusió, la tesi o idea fonamental que es desprèn de
l’objecte de l’explicació
5. Utilitzar el vocabulari de manera precisa d’acord amb el lèxic propi de les CCSS
6. Construir el text amb correcció
Ha d’estar estructurat
 Títol
 Introducció o presentació
 Exposició d les raons o arguments de causalitat o empatia
 Síntesi o conclusió
Tenir en compte que les oracions són subordinades i s’utilitzen conjuncions causals del
tipus: perquè, ja que, a causa de...i conjuncions il·latives (indiquen conseqüència) com
ara: ja que, per tant, de manera que, en conseqüència...
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