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PROPUESTA DE SOLUCIONES 
Esta actividad pretende servir tan solo como orientación y ayuda para los alumnos y en 

ningún caso invalida otras propuestas posibles, siempre que se hallen suficientemente 
justificadas.  

Cal tenir en compte que hi ha aspectos que sols són pertinents per un dels exàmens. 
 

ESQUEMA ORGANIZATIVO 
El texto se compone de xx líneas distribuidas en yy párrafos. 

En el primero de ellos podemos distinguir las siguientes ideas: 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
En el segundo párrafo:  

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
En el xx párrafo:  

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Esta distribución temática puede sintetizarse en la clásica división tripartita que caracteriza a 

numerosos textos expositivo-argumentativos. 
1. Introducción: párrafos 1 y 2. En estos se plantean los hechos que han desencadenado la reflexión 

que realiza la autora en el artículo. 
2. Cuerpo argumentativo: párrafos 3 y 4. En estos párrafos se presentan… 
3. Conclusión, que coincide con la tesis defendida por el/la autor/a: la sociedad española… 

 
En cuanto al tipo de organización estructural, nos inclinamos por un esquema propio del método de 

argumentación inductivo, como es la estructura SINTETIZANTE. Mediante esta, el/la autor/a 
desarrolla una serie de ideas que conducen a una conclusión, que es resultado lógico de lo anterior. En 
este caso, la conclusión se resume en una tesis como la defendida por el/la escritor/a en el último 

párrafo.  
 
También se puede decir: 

Como se acaba de señalar, la tesis aparece al final del texto,  por lo que se trata de una estructura 
inductiva. 

 
Otra opción más esquemática 

El texto se compone de dos párrafos. 
1. En el primer  párrafo se organiza en torno a dos ideas principales: 

a)  La actitud …: 
b) El rechazo de tales actitudes por parte de … 

 
2. El segundo párrafo contiene como ideas principales la ….  y las … 

 

Las ideas se organizan de la siguiente manera: 
1. Introducción (1-8): plantea las…. 

2. Argumentación de el/la autor/a en contra de… (8-18). 
3. Conclusión, que se encuentra en el último párrafo y contiene la tesis: “xxxx”.  
 

Tipo de organización estructural: 
A la vista de lo anterior, se puede considerar que el texto tiene una estructura sintetizante, dado 

que la tesis/conclusión se halla en el último punto. 
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Los otros aspectos se pueden plantear de la siguiente manera: 
Resumen 

Este texto “MM”, de Pepito de los Palotes, apareció publicado en el xxx el pasado …. y puede resumirse 
de la siguiente manera: 
 

Tema 
El tema de este texto es…  

 

Cuestiones 
II. 2. Analice las funciones del lenguaje presentes en el texto. Justifique su respuesta. 

Vamos a proceder a análisis de las funciones del lenguaje presentes en el texto “XXX” de Pepito 

de los Palotes. En primer lugar, deberíamos decir que… [definición] 
Concretamente, en este texto podemos encontrarnos las diferentes funciones del lenguaje. En 

primer lugar cabe destacar la presencia de la función expresiva ya que vemos la opinión del emisor 
sobre X y se manifiesta en los siguientes mecanismos lingüísticos:… 

Además… También… Por último… 

En conclusión, estamos ante un texto cuya función dominante sería… 
II. 2. Comente los aspectos más relevantes de la modalización en el texto. 

Ante la cuestión planteada sobre el análisis de la modalización del texto XX podemos empezar 
diciendo que entendemos por modalización [ver glosario]. 

En el texto que nos ocupa podemos señalar, entre los rasgos más característicos, la presencia de…  

Con todas estas marcas de modalización extraídas del texto, hemos podido observar la 
variedad/pobreza de recursos que nos muestran la participación del emisor con relación a aquello 

que dice y, por tanto, el alto/bajo grado de subjetividad del texto analizado. 
 
Altra proposta 

La modalització és el fenomen que dóna compte de la manera com l’emissor incorpora a l’enunciat  
marques de la seua presència. Com més elements modalitzadors hi ha en un text, més subjectiu és. La 
modalització es marca amb elements lingüístics i no lingüístics que indiquen valors subjectius. Podem 

diferenciar elements modalitzadors ben diversos, que pertanyen a diferents nivells gramaticals 
(prosòdics o d’entonació, morfològics, lèxics, fraseològics i discursius). 

Al text que ens ocupa podem assenyalar els següents: d’una banda les marques díctiques de primera 
persona on l’emissor manté en primera persona, bé del singular o del plural [inclusiu o no inclusiu] una 
posició respecte al que diu, d'aquesta manera al text podem observar els pronoms ...(línia...), els verbs 
.... (línia...), els possessius .... (línia...). 

D’altra banda les modalitats oracionals no assertives com la interrogativa “...” (línia...), la 
imperativa “...” (línia...), la dubitativa “...” (línia...) i la desiderativa “...” (línia...). 

Podem afegir als recursos modalitzadors paraules derivades que mitjançant els afixos, prefixos i 
sufixos expressen judici subjectiu de grandesa, petitesa, afecte, menyspreu, etc. En el text podem trobar 
el diminutiu “...” (línia...), augmentatiu “...” (línia...), superlatius formats per sufixació [–íssim/-
íssima, -èrrim/-èrrima] o formats per prefixació [re-]. 

A més a més, observem elements lèxics de categoria gramatical diferent que indiquen les valoracions 
de l’emissor, i així destaquem  al text el següent lèxic valoratiu: substantius com ....(línia...), adjectius 
com... (línia...), adverbis com... (línia...), verbs... (línia...). 

Igualment podem considerar elements típicament modalitzadors les interjeccions, frases fetes, 
refranys, a la línia ... trobem un exemple de... “...”. 

Algunes figures retòriques assoleixen igualment un valor modalitzador, figures com la interrogació 
retòrica “...” (línia...), la metàfora “...” (línia...), la hipèrbole “...” (línia...), la comparació “...”(línia...) o 
la ironia “...” (línia...). 

Un altre recurs inclouria les perífrasis modals d’obligació i probabilitat, de les quals trobem 
exemples a les línies... amb una perífrasi de... 

Alguns signes de puntuació com els parèntesis o claudàtors (sempre que el contingut expresse una 

valoració per part de l’emissor) s’inclourien dins dels recursos modalitzadors, així com mecanismes per 
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remarcar dins del text la subjectivitat com la negreta, cursiva, majúscules, punts suspensius...o també el 
canvi de registre o de codi amb la mateixa finalitat. 

Amb totes aquestes marques de modalització que hem extret del text hem pogut observar la gamma 

variada de recursos que donen compte de la participació de l’emissor respecte d’allò que diu, i per tant 
el grau de subjectivitat del text que ens ocupa. Podríem deduir d’aquesta manera que una de les 

funcions del llenguatge predominants seria l’expressiva.  
 

II.2. Analice la cohesión en el texto. 

Ante la cuestión planteada sobre el análisis de la cohesión del texto XX, en primer lugar, 
podríamos empezar definiendo la cohesión como… [definición glosario]. 

Centrándonos en el texto, si nos fijamos en los mecanismos de referencia léxica, se puede afirmar 
que el texto gira en torno a un núcleo temático principal 

otra opción 

En este texto se pueden observar tanto ejemplos de mecanismos de referencia como de conexión. 

De entre los primeros podemos observar… 
 
Es, por tanto, un texto que se encuentra perfectamente cohesionado con una amplia variedad de 

recursos empleados con este fin. 
 
Altra proposta 

La cohesió és la propietat textual que agrupa tots aquells mecanismes que manifesten explícitament 
les relacions que s’estableixen entre les diferents parts del text. Els mecanismes de cohesió són 

mecanismes lingüístics de caràcter morfosintàctic o lèxico-semàntic. Hi ha dos mecanismes cohesius 
bàsics: la referència (elements gramaticals i lèxics de referència) i la connexió. 

Els mecanismes de referència eviten les repeticions innecessàries i permeten la reaparició d’un 
referent al llarg del text mitjançant substituts com pronoms, sinònims..., també s’anomenen mecanismes 
fòrics (anafòrics o catafòrics). I els connectors s’encarreguen d’unir les diferents parts del text. 

-Mecanismes gramaticals de referència: són els que s’estableixen entre un element de significat 
gramatical que cal interpretar en relació amb un antecedent que apareix dins del text. Aquests 

mecanismes poden ser anafòrics o catafòrics. 
 L’ús de pronoms febles i personals 

 Pronoms relatius. 

 El·lipsi o anàfora zero (consisteix a suprimir un element redundant que es pot entendre per la 

posició sintàctica que ocupa el buit. Pot ser nominal o verbal). 

 La determinació (relació que s’estableix entre un sintagma nominal amb un article que 

introdueix un element que es presenta com ja conegut). 

 Ús de demostratius (per fer referència a elements del text). 

 La relació entre temps verbals (alguns temps verbals, anomenats absoluts com el present, perfet 

simple, perifràstic o futur, s’interpreten a partir de l’ara enunciatiu, és a dir, indiquen 

simultaneïtat, anterioritat o posterioritat al moment de l’enunciació. Aquestes formes verbals 

són díctiques, la resta són anafòriques. 

-Mecanismes lèxics de referència:els mecanismes de cohesió lèxica es defineixen per la relació que 
s’estableix entre tres aspectes de la paraula: la forma o significant, el referent o objecte o entitat de la 

realitat i el sentit o significat. Així podem parlar de cohesió lèxica amb identitat total (formal, de 
referent i de sentit), aleshores podem parlar de repetició. Al text podem apreciar la repetició de les 

paraules... (línies...).  
Tenim un altre tipus de cohesió lèxica quan es produix una identitat de significat però no de 

significant, aleshores parlem de reiteració. Aquesta pot ser de tres tipus: sinonímia, al text destaquem 

els sinònims... (línies...); hiperonímia/hiponímia, quan dos o més mots mantenen una relació d’inclusió 
...; noms generals o proformes... 
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Les relacions lèxiques de sentit manifesten una relació a partir del significat de les paraules. Les 
relacions de sentit poden ser de dos tipus bàsicament: de contrast, és a dir mitjançant antònims... i 
aquelles associacions que el parlant fa respecte a una situació determinada, és el marc conceptual. 

Amb tots els mecanismes que hem comentat, tant gramaticals com lèxics de referència, hem pogut 
apreciar les relacions que s’estableixen entre les diferents parts del text. 

-Connectors (fotocòpia) 


