
6 Els textos humanístics, administratius, 
jurídics i comercials



Llenguatge i comunicació

Els textos humanístics

Els textos que estudien l’ésser humà en relació 
amb la seva evolució, pensament, expressió, ment 
o educació, és a dir, la història, la filosofia, la 
psicologia, la lingüística, la literatura o la 
pedagogia. 

Característiques 

• La perspectiva molt sovint és obertament subjectiva. 

• La claredat expositiva és fonamental, perquè                                                  

transmeten el coneixement de forma ordenada a fi                                                                  

de facilitar la comunicació del missatge. 

• La capacitat d’abstracció, perquè al·ludeixen a                                                         

nocions i realitats conceptuals.

• La modalitat de la llengua és bàsicament                                                                

enunciativa. També recorren a l’argumentació,                                                                          

en tant que presenten o contrasten tesis o posicions.

• La funció lingüística és la referencial, perquè generen una informació objectiva, sense 

renunciar a la poètica, en tant que hi ha una elaboració de la forma del text, ni a 

l’emotiva, en tant que pot basar-se en la defensa de la perspectiva de l’emissor. 

• El canal utilitzat és majoritàriament escrit. El canal oral és utilitzat en classes magistrals, 

conferències i simpòsiums. 

• El registre és culte, el to és formal i el llenguatge és especialitzat.



Llenguatge i comunicacióEls textos administratius, jurídics i 
comercials

Textos que s’usen en les activitats econòmiques i socials. Aquests documents que regulen 

les relacions i activitats entre els ens físics, jurídics, ciutadans, les institucions, les 

empreses i els àmbits de l’administració municipal, local, autonòmica, estatal o europea

sobre aspectes administratius, judicials, legislatius, econòmics o comercials.

Característiques 

• Formalitat: utilitza estructures, usos protocol·laris i requisits fixats. La forma i 

exposició del missatge té una ordenació rigorosa i està exempta d’improvisacions.

• Impersonalitat: la interacció comunicativa es porta a terme entre desconeguts i 

sovint amb un intermediari aliè a l’objectiu del missatge.

• Eficàcia comunicativa: l’acció administrativa es porta a terme mitjançant la 

comunicació escrita. És la paraula la que legitima els actes administratius.

• Tipologia textual: narrativa i descriptiva. És expositiva en textos legals, 

argumentativa, en els raonaments de les sentències, i prescriptiva, en el redactat de 

les lleis.

• Funció lingüística: referencial quan es proporciona una informació objectiva, i la 

conativa quan es persegueix un efecte en el receptor, en allò relatiu a les lleis i les 

sentències. 

• Canal: escrit. El canal oral està reservat només per a intervencions orals en judicis. 

• Registre és culte i el llenguatge és especialitzat.



Llenguatge i comunicació

La sol·licitud El currículum La carta formal 



Gramàtica
Les oracions subordinades substantives 

Introduïdes per una conjunció: 

Diu que se’n sortiran prou bé. 

Sembla que no n’hagi vist mai.

Oracions interrogatives: 

No sabia si hi vindria. 

Em demanava si hi podria anar.

No sabia qui hi vindria. 

Em demanava què hi podria portar.

Oracions exclamatives: 

No et pots creure com ha crescut. 

Mireu quants exercicis que han fet. 

No et pots creure quina velocitat que podia assolir.

Oracions d’infinitiu: 

Arribar tard i fer l’orni és la seva especialitat. 

Va decidir no tornar-hi mai més.

Oracions de relatiu 

Això que dius suposa un gran avantatge. 

El que admets és un gran error. 

No sabia a qui ho podria encomanar.



Ús de la llengua
Canvi i caiguda de preposicions

• Davant la conjunció que qualsevol preposició cau sigui el que sigui el 

complement que introdueix o la construcció afectada:

Accedirà a que l’hi acompanyis. (CRV)

Té ganes de que hi anem. (CNom)

Està interessat en que l’hi deixis. (CAdj)

• Davant d’un infinitiu, en registres formals, les preposicions en i amb 

s’han de canviar per a o de:

Tots confiem en els amics. / Tots confiem en a tenir bons amics.

Ell compta amb les explicacions. / Ell compta amb de rebre explicacions.


