
EXPRESSIÓ ESCRITA 

L’article d’opinió 

 

 

Com s’escriu un article d’opinió?  
 
 

L’article d’opinió és un gènere textual amb una estructura formal 
determinada. 

 
 

 
 
 
 

Aquest gènere textual ha de contenir essencialment el patró 
argumentatiu, tot i que s’hi poden utilitzar també, en funció de la intenció 
comunicativa, els patrons narratiu, explicatiu i descriptiu. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Títol 
Hi ha d'haver un títol per encapçalar l'article. El 
títol pot sintetitzar el contingut del text o captar 
l'atenció del lector.  

Introducció 
Hi ha d’haver una introducció, en un paràgraf 
diferenciat, en la qual s'ha de presentar el tema. 

Tesi 

La tesi ha de reflectir de forma clara i precisa 
l'opinió de l'autor o autora. Generalment està 
inclosa en la introducció o en el paràgraf 
següent. 

Argumentació 

Cal exposar, en els paràgrafs necessaris, 
almenys dos o tres arguments que justifiquin la 
tesi. També es pot admetre un contraargument o 
la presentació de l'antítesi per tal de rebatre-la.  

Conclusió 

La conclusió ha de permetre reforçar la tesi i 
convèncer els destinataris o almenys incitar a la 
reflexió. Pot consistir en una síntesi i/o en una 
proposta.   
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Característiques lingüístiques 
 del patró argumentatiu 

Subjectivitat: El text ha de ser clarament subjectiu. Per aconseguir-ho, 
cal expressar-se en primera persona del singular. 

Veracitat: Per argumentar una opinió cal que ens ajustem a la realitat 
sense exagerar els arguments.  

Positivitat: Cal utilitzar un to cordial i respectuós. A més, a l'hora de fer 
propostes s'ha d'adoptar un punt de vista positiu. 

Marques valoratives: Per contribuir a la subjectivitat cal utiltzar verbs 
d'opinió i també verbs, noms, adjectius o adverbis valoratius. 

Marques de recomanació: Especialment en la conclusió, a l'hora de fer 
propostes, s'empren perífrasis verbals d'obligació en condicional i verbs 
amb valor semàntic de recomanació. 

Adequació: Cal optar per un registre estàndard i mantenir-lo al llarg del 
text.  

Coherència: Els arguments han de ser coherents i s'han d'exposar per 
ordre d'importància. A més, cal desenvolupar les idees de forma adequada 
per garantir-ne la comprensió, tot evitant les repeticions. 

Cohesió: Cal utilitzar connectors d’ordre per organitzar el text i també 
connectors lògics de causa, finalitat, conseqüència, oposició...  

 
El patró argumentatiu té també unes característiques lingüístiques 

determinades. 
 

 

 
 


