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RECOMANACIONS
PER A REDACTAR
MILLOR

Estimem
la llengua

....................................................................
Els textos han de ser clars, concisos, correctes i ben estructurats.
ÚS RECOMANAT

EN LLOC DE
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....................................................................
10
Penseu abans d’escriure què voleu dir i a qui.

Què voleu dir? Felicitar una amiga, narrar una història, redactar una notícia...
A qui? A una amiga, a companys i companyes, a la ciutadania...

....................................................................
Redacteu amb un llenguatge planer, clar i entenedor.

Segons el que indica l’article 3 d’aquesta llei...
Segons el que s’indica en l’article 3 de l’esmentat precepte legal...

Seguiu l’ordre natural de la frase: S + V + complements.
Carme passeja el gos.
El gos és passejat per Carme.

El Ple, en sessió ordinària, ha aprovat inicialment el Reglament...
Aprovat, inicialment, en sessió ordinària del Ple d’aquest ajuntament
el Reglament...

Eviteu verbs buits de contingut.
Es va publicar.
Es va procedir a publicar.

Estructureu les idees per ordre d’importància o cronològicament.
En primer lloc,
En segon lloc,
Finalment,

No useu els substantius si hi ha un verb per a expressar una idea.

S’ha d’enviar la notícia per a publicar-la en la revista.
S’ha de fer l’enviament de la notícia per a la seua publicació en la revista.

Utilitzeu els connectors per a ordenar les frases i els paràgrafs.
En primer lloc, per començar, d’una banda, de l’altra, no obstant això, a més
a més, per tant, però, quant a, per que fa a, finalment, en resum...

Empreu un llenguatge no sexista.

Les xiquetes i els xiquets de 6é visitaran l’ajuntament.
L’alumnat de 6é visitarà l’ajuntament.
Els xiquets de 6é visitaran l’ajuntament.

Consulteu els diccionaris.

DNV: http://www.avl.gva.es/lexicval/
Optimot: www.gencat.cat/optimot/

Reviseu el text: ortografia, sintaxi, estil...
L’alcalde ha signat el contracte.
S’ha signat el contrat per l’Alcalde.

Useu un llenguatge senzill, clar i entenedor.
Coordina: Agència de Promoció del Valencià de Silla
Hi participen les AVIVA dels ajuntaments de:

Algemesí, Benissa, Gandia, Muro, Paiporta, Onda, Silla, Teulada, Xixona,
la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i la Diputació de València
Col·labora: Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

