
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marc conceptual per a la prova PISA 2009 
Es pot consultar el document sencer a: 
http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Consell%20superior%20d%27av
alua/Pdf%20i%20altres/Static%20file/marc%20PISA%202009.pdf 
 
 

TIPUS DE TEXT 

Segons el  
FORMAT 

 
 

continus 
 

discontinus 
 

mixtos 
 

múltiples 

Segons la  
TIPOLOGIA 

 
descriptius 

 
narratius 

 
expositius 

 
argumentatius 

 
instructius 

 

Segons el  
SUPORT 

 
 

impresos 
 
 
 

electrònics 



 

 

Tipus de text segons el suport 
 

 
textos impresos 

 

 
textos electrònics 

 

•••• textos fixos amb límits definits 
 

 
•••• textos dinàmics amb límits difusos 
 

•••• la disposició del text imprès fomenta que 
el lector el llegeixi tot seguint una 
seqüència determinada 

 

•••• hipertextos que requereixen una lectura 
no seqüencial 

 

•••• en paper, en forma de fulls, fullets, 
revistes i llibres 

 

•••• cada lector es construeix un text “a mida” 
a partir de la informació que troba en els 
enllaços que segueix 

 
 

 

Tipus de text segons el format 
 

 
continus 

 
discontinus 

 
mixtos 

 
múltiples 

 
 
•••• es componen de frases 

que s’organitzen en 
paràgrafs 

 
 
•••• de manera gràfica o 

visual, l’organització es 
produeix per la 
separació de parts del 
text en paràgrafs 

 
•••• els marcadors 

discursius també 
donen informació sobre 
l’organització textual 

 
•••• els textos electrònics 

continus  solen ser 
més breus que els 
textos impresos 
continus , per les 
limitacions de la 
pantalla i la lectura 
fragmentada, ja que els 
textos llargs resulten 
poc atractius per als 
lectors en línia. 

 
•••• s’organitzen en 

format de matriu, que 
es basa en la 
combinació de llistes 

  
•••• exemples : taules, 

gràfics, diagrames, 
anuncis, programes, 
catàlegs, índexs, 
formularis. 

 

 
•••• compostos de textos 

continus i 
discontinus, que es 
complementen 
mútuament 

 
•••• el text mixt en suport 

imprès és un format 
que es troba 
freqüentment en 
revistes, llibres de 
referència i informes. 
Per comunicar la 
informació, es fan 
servir diverses 
presentacions 

 
•••• els web són 

generalment textos 
mixtos, ja que 
combinen llistes, 
paràgrafs, prosa i 
gràfics. 

 

 
•••• creats de manera 

independent i amb 
sentit independent. Es 
juxtaposen i poden ser 
complementaris, o fins 
i tot contradir-se 

 
•••• S’utilitzen per a un 

mateix propòsit de 
lectura, tot comparant-
los i contrastant-los 

 
•••• Per exemple : cercar 

informació en webs 
diferents per organitzar 
un viatge 

 



 

 

Tipus de text segons la tipologia 
 

 
descriptius 

 
narratius 

 
expositius 

 
argumentatius 

 
instructius 

 
 
la informació fa 
referència a les 
propietats d’objectes 
de l’espai 
 

 
la informació fa 
referència a les 
propietats dels 
objectes en el pla 
temporal 
 

 

ofereix una 
explicació de com els 
elements es 
relacionen entre ells 
en un tot significatiu 
 

 
presenta 
proposicions com la 
relació entre els 
conceptes o amb 
d’altres proposicions 

 

dóna indicacions 
sobre què fer 
 
 
 
 

 
responen a la 
pregunta “què ” 
 
 
 
 
 

 
responen a la 
pregunta “quan ” o 
“en quina 
seqüència ” 
 
 
 
 

 
respon a les 
preguntes que 
comencen amb 
“com ” 
 
 
 

 
respon a les 
preguntes que 
comencen amb “per 
què ” 
 
 
 

 
presenten 
indicacions per 
seguir determinats 
comportaments, per 
realitzar una 
determinada tasca 
 

 
descripcions 
impressionistes : 
informació 
presentada des del 
punt de vista 
subjectiu 
 
 
 
descripcions 
tècniques : 
informació 
presentada des del 
punt de vista de 
l’observació objectiva 
de l’espai. Sovint, 
utilitzen formats 
discontinus de text, 
com ara diagrames i 
il·lustracions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
relats : presenten 
canvis des del punt 
de vista de la 
selecció subjectiva i 
l’èmfasi i un registre 
dels fets des del punt 
de vista de les 
impressions 
subjectives en el pla 
temporal.  
 
informes : presenten 
canvis des del punt 
de vista d’un marc de 
situació objectiu, 
amb un registre 
d’accions i 
esdeveniments que 
poden ser verificats 
per altres. 
 
notícies : permeten 
que el lector es formi 
la seva pròpia opinió 
sobre fets i 
esdeveniments, 
sense que l’influeixin 
les referències del 
periodista a les 
seves pròpies 
opinions. 

 
redaccions 
expositives:  
exposició simple dels 
conceptes, 
construccions 
mentals o 
concepcions, des 
d’un punt de vista 
subjectiu. 
 
definicions : 
expliquen la 
interrelació dels 
termes i dels noms 
amb els conceptes 
mentals: expliquen el 
sentit de les 
paraules. 
 
explicacions :  
constitueixen una 
forma d’exposició 
analítica que s’utilitza 
per explicar com es 
vincula un concepte 
mental amb paraules 
o termes. 
 
resums : forma 
d’exposició sintètica 
que s’utilitza per 
explicar i comunicar 
els textos de manera 
abreujada. 
 
actes : 
enregistrament dels 
resultats de reunions 
o presentacions. 

 
textos persuasius: 
fan referència a 
punts de vista 
 
 
textos opinatius : fan 
referència a opinions 
 
 

 

Exemples : la 
representació d’un 
lloc concret en un 
quadern de viatge, 
un mapa geogràfic, o 
la descripció d’una 
característica o 
procés en un manual 
tècnic. 

Exemples :  
la novel·la, el relat 
breu, la biografia, la 
tira còmica i una 
crònica periodística 
sobre un 
esdeveniment. 

 Exemples :  
carta al director, un 
cartell publicitari, una 
entrada en un fòrum 
en línia o la crítica 
d’un llibre o pel·lícula 
en una pàgina web. 

Exemples : una 
recepta, diagrames 
que mostren el 
procediment de 
primers auxilis i un 
manual d’ús d’un 
programari digital. 



 


