
 

Connectors per a millorar la redacció 

 

Els connectors són paraules que serveixen per a cohesionar, estructurar, organitzar i relacionar oracions i/o 

paràgrafs dintre d’un text. A continuació detallem alguns dels més comuns. 

 

Introducció del tema  
Aquest article tracta de... / L’objectiu principal de l’article... / Comencem 
parlant de... 

Iniciar un tema 
Respecte a.../ Amb relació a .../ Certament.../ En un altre ordre de coses.../ En 
el marc de... / Pel que fa a... 

Per aclarir A saber.../ És a dir.../ Per tant.../ O sigui... 

Per diferenciar 
Al contrari .../ Altrament…/ Contràriament…/ D'altra banda… / En canvi... / Per 
contra…/ Per una part…/ Per una banda…/ 

Per donar continuïtat  
Així mateix.../ Així doncs.../ A banda d’això.../ Encara.../ És més.../ A 
continuació.../ Tot seguit... 

Per emfatitzar  
Cal destacar.../ Cal recordar.../ El més important.../ Convé subratllar.../ En 
efecte... / Val la pena dir que.../ S’ha de tenir present que...  

Per detallar 
Com a exemple.../ Com a mostra.../ Un bon exemple .../ Una bona mostra 
de.../  D’aquesta manera.../ En concret.../ Concretament.../ En particular.../ 
Per exemple... 

Per resumir 
Breument.../ En conjunt.../  En síntesi.../ Concretant.../ Recapitulant.../ Amb 
tot plegat.../ Generalment.../ Resumint...  

Per acabar 
Finalment.../ En definitiva.../ Per acabar.../ Per concloure.../ En última 
instància.../ En conclusió.../ Així doncs...  

Per indicar una causa  
A causa de.../ Per aquest motiu.../ Atès que.../ Pel fet que.../ Efectivament.../ 
Per culpa de.../ Com que... 

Per indicar conseqüència 
Per consegüent.../ Per això.../ Per tant.../ De manera que.../ Per aquest fet.../ 
Doncs.../ Cosa que.../  

Indicar una condició  
Mentre.../ Si considerem.../ Si és necessari.../ Només que.../ Posat que.../ Si fos 
el cas.../ Si cal.../ Si considerem.../ Si cal...  

Indicar finalitat  
A fi de.../ Per.../ Per a.../ Per tal de.../ Amb l’objectiu de.../ Perquè.../ Per tal 
que.../  

Indicar oposició 
En realitat.../ Amb tot.../ Mentre que.../ Ara bé.../ Més aviat.../ Sinó que.../ En 
veritat.../ Realment.../ Però.../ Al contrari... 

Per objectar alguna cosa  
Malgrat que.../ Encara que.../ Després que.../ Per molt que.../ Així i tot.../ Per 
més que.../ Tot i que.../ Malgrat tot... 
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