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Objectiu 

Desenvolupar habilitats 
en la producció de textos escrits 
de caire científic. 
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Continguts 
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!  L’elaboració de textos 

!  Els textos científics 

!  Els textos escrits 

!  Recursos 

5 de febrer – 9 d’abril de 2014 
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Continguts 
•  L’elaboració de textos 

–  El procés d’elaboració 
–  Les propietats textuals 

•  Els textos científics 
–  Criteris de redacció 
–  El resum 
–  L’argumentació 
–  La formulació d’hipòtesis 

•  Els textos escrits 
–  Criteris tipogràfics 
–  La descripció bibliogràfica 
–  Tipologia (treball de recerca, tesi, 

article, ressenya, pòster, 
currículum…) 

•  Recursos 
–  Diccionaris i reculls terminològics 
–  Correcció i traducció 
–  Adreces d’interès 

4 5 de febrer – 9 d’abril de 2014 Servei Lingüístic  <http://slg.uib.cat> 



Curs d’elaboració de textos científics escrits 

Temporalització (20 h presencials/16 h 80%) 

•  Dc. 5 febrer: Presentació. Objectius. Continguts. Temporalització. Eines. 
                      1. L’elaboració de textos. 1.1. El procés d’elaboració 

•  Dc. 11 febrer: 1.1. El procés d’elaboració (continuació). 1.2. Les propietats textuals  

•  Dl. 17 febrer: 2. Els textos científics. 2.1. Criteris de redacció. 2.2. El resum  
•  Dc. 26 febrer: 2. Els textos científics. 2.1. Criteris de redacció. 2.2. El resum (continuació)  

•  Dc. 5 març: 2.3. L’argumentació. 2.4. La formulació d’hipòtesis 
•  Dc. 12 març: 3. Els textos escrits. 3.1. Criteris tipogràfics. 3.2. La descripció bibliogràfica. 

•  Dc. 19 març: 3.3. Tipologia (treball de recerca, tesi, article, ressenya, pòster, currículum…)  
•  Dc. 26 març: 3.3. Tipologia (treball de recerca, tesi, article, ressenya, pòster, currículum…) 

                       (continuació)  

•  Dc. 2 abril: 4. Recursos. 4.1. Diccionaris i recursos terminològics.  
•  Dc. 9 abril: 4.2. Correcció i traducció. 4.3. Adreces d’interès. Conclusions 
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Eines 
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!  Bibliografia 

!  Bibliografia web 

!  Documentació en formats diversos 
     (p.e., plantilles d’autoavaluació) 

!  Web del Servei Lingüístic 
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