
3 Els textos periodístics informatius



Els mitjans de comunicació poden ser 

locals, nacionals o internacionals; 

generals o especialitzats. Els mitjans 

tradicionals són els diaris i les revistes, 

la ràdio i la televisió, que ara també 

s’ofereixen en format digital. 

Internet s’ha incorporat al sistema 

informatiu per mitjà de les xarxes de 

comunicació social, que transmeten fets 

d’actualitat i divulguen opinions, en 

formats diversos (pàgines web, blogs…).

Llenguatge i comunicació

Els textos periodístics informatius

• Gèneres informatius, la finalitat dels quals és informar de 

manera veraç i objectiva. Són la notícia, el reportatge i 

l’entrevista.

• Gèneres d’opinió, que tenen la finalitat d’interpretar, des d’un 

punt de vista subjectiu, els fets d’actualitat; així doncs, inclouen 

la valoració de l’autor. Són l’article d’opinió, l’editorial, la crítica i 

les cartes dels lectors.

Els gèneres

periodístics



La notícia 

• Contenen informació, és a dir, fets veraços i contrastats o declaracions 

literals, i no recullen valoracions del redactor. El concepte d’actualitat fa 

referència al temps present o als moments més recents. 

• Estructura 

Titular 

Entrada 

Cos 

El reportatge 

• Informa sobre algun fet de manera més extensa i detallada que la notícia. 

Sovint n’és una ampliació, sense la urgència de la rigorosa actualitat, o bé 

documenta algun tema d’interès general. 

• Estructura 

Titular 

Entrada 

Cos 

L’entrevista 

• Estructura dialogada entre un periodista, que fa les preguntes o les 

observacions i va introduint els temes, i una altra persona que hi respon.

• L’entrevista ha d’iniciar-se amb una presentació breu i el text dialogat pot 

incorporar fragments descriptius o narratius, que complementin la informació 

que es va exposant.

Llenguatge i comunicacióEls gèneres informatius



Gramàtica
Els pronoms febles 

Els pronoms febles són mots monosíl·labs àtons que formen un mateix grup fònic amb el 

verb al qual acompanyen, com si formessin una paraula. La seva funció principal és la 

substitució d’elements de l’oració: La Marta assaboreix la sopa de marisc. La Marta 

l’assaboreix.

Variants



Gramàtica

Col·locació

li (CI) + el, al, els les (CD) 

L’hi 

La hi 

Els hi 

Les hi 

La substitució pronominal 

• Del subjecte 

Es pot substituir pel pronom en quan és un SN indeterminat i va 

darrere d’un verb intransitiu: Han arribat cinc representants del 

Parlament: N’han arribat cinc del Parlament. A l’aeroport del Prat 

han aterrat cent avions: A l’aeroport del Prat n’han aterrat cent.

• Del CN 

Només es pot substituir pel pronom en si està introduït per la 

preposició de i si complementa un nom que exerceix la funció de 

subjecte, complement directe, atribut o predicatiu: El forense té les 

proves de l’assassinat: El forense en té les proves.



Ús de la llengua

Les preposicions

• La preposició és una categoria gramatical invariable que enllaça 

elements sintàctics dins de la frase.

• Les locucions prepositives són grups de paraules que tenen el 

valor d’una preposició.

• Hi ha preposicions simples (un sol mot) i preposicions compostes 

(formades per dos o tres mots). N’hi ha de febles i de fortes (segons 

si tenen o no accent fonètic). 

• preposicions febles: a, amb, de, en, per, per a. 

• preposicions fortes: cap (a), contra, dalt, damunt, darrere, 

davant, des de, dessota, dins, dintre, des de, durant, entre, 

envers, fins (a), fora de, malgrat, pro, prop (de), segons, 

sense, sobre, sota, vora, ultra, vers…

• locucions prepositives: abans de, a causa de, a favor de, a fi 

de, arran de, amb relació a, després de, en contra de, en 

comptes de, en lloc de, enmig de, entorn de, amb relació a, en 

relació amb, d’acord amb, al llarg de, a través de, tret de…


