
     DESENVOLUPAMENT D'UN TEMA.

1. ESTRUCTURA D'UN TEMA:  
Quan redactem un tema cal fer-ho d'una manera ordenada. Una idea 
que ens pot ajudar és pensar que el nostre text va dirigit a una persona 
que no sap res d'aquest tema. És lògic doncs pensar que ha d'estar ben 
organitzat, ben relacionades les idees i ben redactat a fi de que sigui 
coherent i entenedor. 

Una bona organització seria:

● Introducció: És la part que situa o enuncia el tema. Normalment el 
millor és definir el concepte més ampli o gèneric sobre el qual es centre 
el tema genera.

● Desenvolupament: És la part on anirem explicant els diferents apartats 
que estan en relació amb aquest tema general.Aquests apartats estaran 
organitzats de manera coherent. Anirem introduïnt aspectes diferents del 
tema o conceptes cada vegada més concrets i específics.

● Conclusió:En aquest apartat intentarem arribar a una idea final que pot 
servir per valorar el tema, veure les repercusions que va tenir pel futur, 
pot ser una aportació crítica......

Què no és una explicació

Redacció d'idees, conceptes
no relacionats. Frases sense

connexió ni coherència. És un text
sense cap criteri ni correcció

lingüística

Ex: una constitució:Són unes 
lleis que serveixen 

per governar un país.

Què sí és una explicació

Redacció completa, detallada, 
exhasutiva dels fets, conceptes, 
arguments que constitueixen la 

idea o idees del tema

Ex.Constitució: és un sistema, sovint 
document escrit que estableix les regles 
i principis que governen una organització 

o entitat política.



2. COM ORGANITZAR LES IDEES

● Introducció  

● Desenvolupament:   Organitzar les idees

TEMA: idea general del text

Ex: Les constitucions al 
sXIX.

Definir què és una 
constitució

SITUAR CONTEXT HISTÒRIC:
indicar una època, una data, un moment

en el temps

Ex: situar les 
constitucions en el 
context de crisi de 

l'A.Règim i 
construcció de l'Estat 

liberal

ECONOMIA
SOCIETAT POLÍTICA

DIFERENTS ETAPES
CRONOLÒGIQUES

CAUSES

CONSEQÜÈNCIES

Ex: puc organitzar el tema seguint l'ordre cronològic de les diferents 
constitucions: 1812,1837, 1845,1869,1873,1876.

També puc organitzar parlant dels diferents conceptes a analitzar: període, caràcter 
polític, soberania, relació Església/Estat, Règim polític...



● CONCLUSIÓ:   He de guardar alguna idea que serveixi per tancar tota 
l'explicació. Pot ser un breu resum o síntesi final però que no impliqui 
repetir tot el que ja he dit.

3. HAS DE TENIR PRESENT:  
● Una bona manera d'organitzar el text pot ser tenint present que sempre 

és millor  explicar-te a partir de conceptes més amplis i generals als més 
concrets  i  específics.  Cal  explicar  bé  la  conexió  que  hi  ha  entre  els 
conceptes.  Ex:  el  concepte  constitució cal  relacionar-lo  correctament 
amb d'altres com soberania nacional, limitació de poder, sufragi....

● Vinculació  dels  paràgrafs  a  partir  dels  connectors  textuals.  Ex:d'altra 
banda, a més a més, en conseqüència, tanmateix, però, finalment, com 
a conclusió

● Redacció  acurada,  completa  i  normativa  de  les  idees  que  es  volen 
expressar (sabies que existeixen correctors informàtics?)

● Utilitzar  el  vocabulari  adequat  en  relació  a  la  matèria.  Ex:soberania 
nacional, sufragi censatari o universal, divisió de poders etc.

Ex: Fer una valoració del que representen les constitucions en el sentit 
de consolidar el nou model polític burgès.

Valorar l'evolució dels textos en relació al ventall de llibertats tot 
relacionat-ho amb els sectors socials que controlen el poder.

Una curiositat lèxica
Explicar: vol dir, literalment, treure fora(ex-) 

d'una plica (sobre on es guarda informació secreta)
De manera que quan ens expliquem oralment

o per escrit hem de desevetllar, clarificar i presentar
 amb claretat


