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Exercici
● Individualment:

– En un paper feu una llista de 5 activitats que 
penseu poden ser rellevants en l’exercici de 
l’enginyeria i assigneu-les-hi entre 1 (menys 
important) i 3 punts.



  

Exercici
● A cada fila:

– Fusioneu totes les llistes de forma «intel·ligent»: 
activitats semblants en un sol concepte

– Assigneu a cada activitat la suma de punts que li ha 
donat cadascú.



  

Exercici
● A la pissarra recolliu l’element més important 

per cada fila en una lista. Descarteu els que ja 
s’han repetit.



  

Motivació
● La comunicació entre humans és crucial en tota activitat 

humana.
● L’escriptura és un instrument de comunicació 

extraordinàriament important en l’exercici de l’enginyeria.
● Malgrat la tecnologia avança, continua essent l’instrument de 

preferència en molts casos.
● Escriure bé, doncs, és una habilitat fonamental en la formació 

d’enginyeria.



  

Escriure bé...
● Ortografia
● Sintaxi, semàntica
● Ortotipografia

Redacció 
Posar en escrit en una forma convenient a un 

propòsit determinat [DIEC]



  

Canal, missatge, ...

Canal



  

Escriptura
● Canal = text en un suport

– Paper, pdf, web,...

● Unidireccional
● Assíncron
● Context escàs o diferent entre orígen i destí



  

Amb poc context...
● Entre el 50% i 70% de la informació transmesa en una 

conversa/xerrada és no verbal (context).
– Expressió corporal i facial
– Inflexions de la veu

● A l’escriptura només hi ha la forma (tipografia, composició, 
etc.)

● Cal «afinar» molt la redacció per transmetre de manera 
efectiva.



  

Malgré tout...
● Escriptura és fonamental

– Perdurabilitat
– Concissió i precissió
– Possibilitat d’elaborar-la molt (per l’assincronia)
– Ordena el pensament i consolida conceptes
– Molt fàcil de difondre



  

Forma i fons

Un escrit té
Forma

Fons

Com està escrit

El que s’escriu

Tots dos aspectes aporten informació

Estructura
Composició
TipografiaCom està escrit



  

Forma i fons



  

Estructura

Text

Capítol Capítol CapítolCapítol Capítol

Apartat

Capítol

Apartat Apartat Apartat

Paràgraf Paràgraf

Frase

Mot

L’estructura de cada 
nivell ha de ser la 
més escaient. És 
una obra 
d’orfebreria

Aquí mana la sintaxi

Camí de 
lectura 
normal



  

Registre lingüístic

● Les persones fan variacions en l’ús de la 
llengua.

● Més d’una causa
– Varietats dialectals
– Estrat social
– Situacions diferents

Registre lingüístic



  

Registre lingüístic
● No hi ha una llista de registres, però...

– Formals
● Normatiu
● Tècnic

– Informals
● Vulgar
● Col·loquial

● Vocabulari, precissió, redacció, són elements que determinen el 
registre



  

Registre

● Cal aprendre a redactar en el registre escaient
● El registre aporta informació i context al 

missatge.



  

Tipus de documents
● Podem classificar els documents d’acord amb la 

funció que fan: tipus de document
– Informe tècnic
– Article científic
– Normativa
– Article periodístic
– Currículum



  

Tipus de documents
● El tipus dona pistes de

– L’estructura
– La llargada
– El registre
– L’objectiu general

● Conèixer els tipus de documents ajuda molt al 
redactar



  

Exercici
● Busqueu un article periodístic i un article científic que parlin del 

canvi climàtic
● Analitzeu

– La forma
– L’estructura
– La llargada
– El registre

● Escriviu un breu comentari sobre la anàlisi que heu fet



  

Exercici
● Cerqueu un article a la premsa digital que, en la 

vostra opinió, estigui mal redactat.
● Analitzeu els problemes de redacció que hi 

veieu.
● Escriviu una nota breu sobre l’article analitzat i 

els porblemes que hi observeu



  

Exercici
● https://homepages.cwi.nl/~storm/teaching/reader/Dijkstra68.pdf
● Sobre aquest article científic seminal

– Llegiu, enteneu i resumiu el contingut
– Analitzeu la forma
– Analitzeu l’estructura
– Analitzeu el registre
– Analitzeu elements singulars de la redacció

● Escriviu un informe amb el vostre resultat

https://homepages.cwi.nl/~storm/teaching/reader/Dijkstra68.pdf

