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Paràgraf
● Potser l’element 

estructural més 
important

● Dos aspectes
– Gràfic
– Significat



  

Paràgraf: aspecte gràfic
● Frases compactes + separador
● Dos separadors possibles (excloents)

– Sagnat primera línia
– Línia en blanc



  

Paràgraf amb sagnia
● Textos més densos
● Menys confús
● Aspecte més clàssic
● Darrera d’un títol no hi ha 

sagnia (no cal)
● Mida sagnia ~ 1 a 2 em
● Per omissió a LaTeX

Sense línia en blanc
Sagnia



  

Paràgraf amb línia
● Separació ~ 1/2 

interliniat (0,6 cos)
● Confussió quan hi ha 

elements al mig del 
text: fórmules...

Comença un nou paràgraf?



  

Paràgraf: significat
● Paràgraf = seqüència de frases relacionades que desenvolupen una idea
● Paràgraf té estructura

– Introducció
– Desenvolupament
– Conclusions

● Mida
– Ni curts ni llargs
– Unes 100 paraules
– De 4 a 8 paràgrafs per pàgina

És la frase que
més destaca.



  

Paràgraf: funció

● Estructura la seqüència d’idees d’un text
● Text = relat coherent que acaba explicant 

alguna cosa



  

Paràgraf: errors típics
● Desequilibri: paràgrafs de mides molt diferents
● Repetició i desordre: de les idees del paràgraf
● Paràgraf frase
● Paràgraf totxo
● Paràgrafs amagats



  

La taca d’un paràgraf



  

Exercici
● Sobre el document que us passo

– Compteu i anoteu num frases dels paràgrafs
– Compteu paràgrafs per pàgina
– Anoteu al marge la idea/es que exposa cada 

paràgraf
– Resumiu cada idea amb una sola frase



  

Exercici
● Escriviu les frases-idea en un paper en el mateix 

ordre. Expliquen una «pel·lícula»?
● Analitzeu l’estructura de cada paràgraf. Dins del 

paràgraf les frases desenvolupen una idea 
ordenadament?

● Reescriviu dos paràgrafs consecutius fent-los més 
directes i efectius



  

Exercici
● Feu un esquema de blocs del text, mostrant 

quin és el fil conductor. Analitzeu-lo. És 
raonable? Hauríeu seguit el mateix fil? Quin fil 
seguirieu per explicar el mateix?

● Quin tipus de document dirieu que és? El 
registre és adequat? I l’estructura?



  

Exercici 2
● Sobre atenea
● Puntuable
● Mode «taller»
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