Servei Didàctic

BASE D’ORIENTACIÓ PER PRODUIR UN TEXT INTERPRETATIU I JUSTIFICATIU

INTERPRETAR consisteix a atribuir un significat personal al coneixement a través de la formulació de
punts de vista propis.
JUSTIFICAR consisteix a donar raons que estableixin la validesa d’una tesi o un punt de vista que
explica un fet o un fenomen en la seva globalitat. Les raons de la justificació es basen en el
coneixement científic i han de ser fortes i convincents per resistir les objeccions i la crítica. La
justificació va més enllà de l’explicació perquè permet explicitar el perquè del perquè, de manera que
permet arribar a un grau més elevat de coneixement.

ORIENTACIONS PER REDACTAR UN TEXT INTERPRETATIU
1. Escriure un títol que indiqui amb claredat i precisió de què tracta el text interpretatiu
2. Fer una introducció per identificar la finalitat del text on s’exposi breument quin és l’estat de
la qüestió que la comunitat científica planteja sobre el tema.
3. Formular la tesi o posicionament objecte de la justificació
4. Exposar ordenadament les raons i les propostes que justifiquen la tesi o posicionament
tenint en compte:
4.1. Les raons i propostes han de ser pertinents, és a dir, són adequades i fan referència a
l’objecte de la justificació
4.2. Les raons tenen valor epistèmic: estan fonamentades en el coneixement científic
4.3. Les raons resisteixen les objeccions i la crítica
4.4. Hi ha un nombre suficient de raons i propostes per tal de validar o modificar l’estat del
coneixement
5. Redactar una conclusió que a mode de síntesi resumeixi breument la idea central
6. Utilitzar el llenguatge de forma precisa i el lèxic propi de l’àrea de coneixement
7. Construir el text amb correcció:
7.1. Ha d’estar estructurat
 Títol
 Introducció o presentació
 Tesi o posicionament
 Exposició de les raons i propostes
 Síntesi o conclusió
7.2. L’exposició de les raons està organitzada per ordre d’importància o per categories
7.3. Les construccions sintàctiques que s’utilitzen són oracions subordinades i conjuncions
causals del tipus perquè, ja que, com que, atès que, a causa de. Conjuncions o locucions
que indiquen conseqüència com ara: ja que, per tant, de manera que, en
conseqüència
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