
  

 

Guia d’estil  
 

Elements principals de les publicacions a Descriu 

 

Imatge. Cada publicació a Descriu ha d’anar acompanyada d’una imatge lliure de 

drets amb bona qualitat, relacionada amb el text d’alguna manera. Les proporcions han 

de ser rectangulars (per exemple, 1200px x 600px). Pots recórrer a la mediateca de 

Descriu o bé aportar-la dels teus propis recursos. 

 

Títol. El títol de la teua publicació a Descriu ha de ser engrescador i en consonància 

amb el contingut del text. S’escriurà amb majúscula inicial i la resta amb minúscula (a 

banda de les majúscules del noms propis, etc.), i sense punt final.  

 

Text. El text ha de contenir un màxim de 30.000 caràcters, dividits en diversos 

paràgrafs de longitud raonable (ni massa llargs, ni massa curts) que estructuren el text de 

forma coherent i atractiva visualment. 

 

Perfil d’autor. Dedica uns minuts a treballar el teu perfil a Descriu. Tria amb cura la 

teua foto i signatura: apareixeran en cada article, relat o poema que hi publiques. 

 

 

Ortotipografia 

 

A banda de seguir les normes d’ortografia i gramàtica del català normatiu, és 

convenient que tingues present com marcar determinants elements del text d’acord amb 

els criteris ortotipogràfics generals. Aquí te’n recordem els casos més habituals i et 

donem uns enllaços a consultar: 

 

Majúscules. Noms propis de persona o de lloc, noms d’obres artístiques i 

publicacions, marques comercials... Consulta les regles d’ús de majúscules i minúscules 

de l’IEC. Recorda que el títol del teu article mai pot escriure’s sencer amb majúscules. 

 

Cursives. Noms de llibres, pel·lícules, publicacions periòdiques, noms científics 

d’animals i plantes, expressions llatines, estrangerismes no adaptats... Per a consultar els 

teus dubtes pots acudir al Termcat, el portal ésAdir, o diccionaris com el de l’AVL o el 

de l’IEC. 

http://criteria.espais.iec.cat/files/2014/09/3-2_Regles-de-maj%C3%BAscules-i-min%C3%BAscules-amb-%C3%ADndex_01-bis.pdf
http://criteria.espais.iec.cat/files/2014/09/3-2_Regles-de-maj%C3%BAscules-i-min%C3%BAscules-amb-%C3%ADndex_01-bis.pdf
http://www.termcat.cat/
http://esadir.cat/
http://www.avl.gva.es/lexicval/
http://dlc.iec.cat/
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Cometes. S’utilitzen principalment per a marcar cites textuals i parts de publicacions, 

programes de ràdio i televisió, seccions de diari... En el cas de les cites textuals, a més 

d’utilitzar les cometes, hauràs d’atribuir la font correctament, mitjançant un enllaç si és 

possible. Per exemple: 

 

El llibre d’estil de la Universitat Pompeu Fabra diu que «Les citacions literals i les 

transcripcions en estil directe s'escriuen entre cometes». 

 

Negreta. L’ús emfàtic de la negreta sol quedar a criteri de qui escriu el text. 

Nosaltres et recomanem que la reserves solament per a ressaltar els epígrafs del teu 

article, en cas que n’hi haja. Per a marcar ironia, dobles sentits, èmfasis especials, etc., 

millor que utilitzes la cursiva o les cometes segons el cas. 

 

 

Errors freqüents 

 

Ves a compte amb... 

 

Les perífrasis verbals 

  

Obligació. Recorda que has d’anar al metge o que cal cridar al tècnic de la 

caldera, però mai tens que fer res, t’ho assegurem.  

 

Probabilitat. Ara deuen ser les sis de la vesprada (i no deuen de ser les sis). 

 

Signes de puntuació 

 

Les comes, punts, signes d’exclamació i altres signes de puntuació van enganxats a 

la paraula immediatament anterior.  

 

Així, el text queda polit, correcte i llegible. 

 

Però , si les poses malament , tens un text amb forats . 

 

Després d’una coma, punt o signe de puntuació en general, es deixa un espai.  

 

No fer-ho,a banda de ser incorrecte,treu llegibilitat al text.  

 

Entre subjecte i predicat mai pot anar una coma, encara que es tracte d’un subjecte 

llarg. Les pauses que poden fer-se a nivell oral no tenen perquè tenir equivalència a 

https://www.upf.edu/leupf/06util/52_1.htm
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nivell escrit.  

 

Barbarismes 

 

Ademés, aguacate, cadera, derretir, menos mal, prèstam, tenedor... Són expressions 

incorrectes malgrat el seu ús habitual. Davant el dubte, el millor és acudir al diccionari, 

però aquí et deixem un llistat dels barbarismes més habituals en valencià. 

 

Si els utilitzes com a recurs estilístic, per exemple, per a caracteritzar el parlar d’un 

personatges dins d’un relat, hauràs de marcar-los amb cursiva.  

 

 

Correcció 

 

Abans de pujar un text és bona idea passar-lo per un corrector. Ací et deixem alguns: 

 

www.softcatala.org/corrector/  

 

www.el-corrector.softonic.com/  

 

 

Condicions de publicació 

 

Sols publicarem escrits en llengua catalana, en qualsevol variant normativa (català, 

valencià, balear). Serà motiu de no publicació o eliminació d’una publicació que aquesta 

no haja estat escrita en català-valencià-balear segons les normatives de les institucions 

lingüístiques filològiques competents i independents, i les recomanacions de les 

universitats. 

 

Qualitat del text: en Descriu volem oferir continguts de qualitat literària, expressiva, 

científica, reflexiva i comunicativa. Per això ens reservem el dret d’eliminar un escrit 

per motius qualitatius de contingut, expressió, o correcció lingüística. Descriu es reserva 

el dret de corregir i editar els escrits enviats, prèvia notificació als autors. 

 

Està permesa la crítica raonada en qualsevol àmbit però no donarem suport a 

continguts ofensius cap a qualsevol col·lectiu per motius de sexe, religió, identitat o 

creença en general, ni a continguts pederastes. 

 

Ets benvingut a publicar en Descriu continguts que hages publicat en altres mitjans, 

sempre que tingues els permisos necessaris per a fer-ho i indiques la font original. Pots 

posar un enllaç al lloc on està l’article original. No es poden publicar extractes on falten 

http://www.ceice.gva.es/documents/161863176/162975848/Barbarismos.pdf/729f1833-87a5-4281-9d2c-f0890cee2279
http://www.softcatala.org/corrector/
http://www.el-corrector.softonic.com/
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fragments: els articles en Descriu han de tindre una estructura completa en benefici dels 

lectors. 

 

L’edat mínima per poder publicar és 16 anys. 

 

 

 


