
Què és un text expositiu? 
 
El text expositiu pretén informar d'un tema d'una manera 
ordenada, lògica i clara. L’objectiu és donar la informació 
necessària per fer comprendre un tema, mai per convèncer 
algú. Per tant, ha de ser neutre i objectiu. 
 
Una bona exposició ha de ser:  
•Senzilla, perquè sigui fàcil d’entendre. 
•Amena, perquè no sigui avorrida. 
•Dividida en paràgrafs, tal com s’explica en l’estructura. Per 
tant, com a mínim hi ha d’haver tres paràgrafs. 
 
 

ESTRUCTURA D’UN TEXT EXPOSITIU  
 
INTRODUCCIÓ  
Es presenta el tema, la seva importància, els objectius, etc.  
La introducció sol constituir el primer paràgraf del text.  
 
DESENVOLUPAMENT  
De manera clara i ordenada es van desenvolupant els diferents 
apartats del tema presentat anteriorment. 
És la part central del text, la més llarga. Per a ajudar a aclarir 
conceptes, s’hi poden donar exemples, fer comparacions, etc. 
Pots fer diversos paràgrafs, un per a cada idea.  
 
CONCLUSIÓ  
S’hi resumeixen els punts més importants exposats i s’escriu la 
conclusió. Hi solen aparèixer típiques fórmules de cloenda (ex. 
Com a conclusió, per finalitzar, etc.). És el darrer paràgraf del 
text.  
 

 
 
 
 
 



Exemple de text expositiu 
 

Ruta per patis mallorquins 

 

Les cases senyorials mallorquines s'obren aquests dies al públic a través de la Ruta de 

Patis de Palma que ha organitzat la Conselleria de Turisme. 

 

Fins al dia 21 de novembre, un itinerari guiat pels patis de les cases més singulars del 

centre històric de Palma ens descobrirà l'arquitectura i el patrimoni de la ciutat que fins 

ara havia estat més amagat. Els patis són l'element arquitectònic més significatiu dels 

casals urbans de Mallorca i per això observar-los, ara acompanyats de l'explicació 

acurada d'historiadors, ens pot acostar durant unes hores a les èpoques gòtica i barroca 

d'aquesta Mallorca més senyorial. 

 

S'han organitzat tres rutes diàries, en sis idiomes diferents, tant per la part alta com per 

la part baixa de Palma. Es visiten 17 dels més de 200 patis que hi ha repartits per tota la 

ciutat i les rutes, que duren un parell d'hores, costen entre 4 i 5 euros. Els patis, alguns 

fins i tot amb carrers fossilitzats en el seu interior, sorprenen alguns per la seva 

decoració de gran teatralitat i altres pel seu intimisme, sempre dissenyats en la tradició 

romana.  

 

Els patis de les cases senyorials de Palma constitueixen un conjunt emblemàtic de 

l'arquitectura, les vivències i el patrimoni de la ciutat i, una cosa més important, 

marquen la crònica sentida del batec urbà. Les rutes per descobrir-los són exclusives 

d'aquesta tardor i es poden fer fins al pròxim 21 de novembre. 
 

 

 

1. Escriu un text sobre un lloc d’interès per visitar (100-120 

paraules.) 


