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2ESO. ACTIVITAT 1 

A mi m’agrada i a tu? 

La finalitat d’aquesta activitat és que sigueu capaços de comprendre i determinar les 

característiques del text argumentatiu amb l’objectiu de crear-ne un. Primer, llegireu un text 

i resoldreu unes preguntes, finalment, prenent com a model el text anterior, redactareu un text. 

Una vegada ho tingueu tot fet, haureu d’enviar-ho a helena@navarrosantafe.com o 

lidia@navarrosantafe.com abans del dilluns 11 de maig. 

Al final del document vos adjuntem la teoria sobre la crítica i un llistat de connectors textuals. Si 

teniu algun dubte, escriviu-nos a helena@navarrosantafe.com o lidia@navarrosantafe.com.  

 

Llig i respon 

 

Canvi climàtic 

Es pot explicar el canvi climàtic als infants? Aquest llibre demostra 

que és possible i que, a més, es pot fer d’una manera clara i sincera, 

sense catastrofismes però sense amagar la transcendència del 

problema. 

Les autores, María González i Yayo Herrero, amb una llarga 

trajectòria que les avala, plantegen quins són els aspectes clau de 

la situació, com la necessitat d’aturar l’increment de temperatura 

de la Terra i quins gasos i quines activitats humanes provoquen 

l’efecte hivernacle. Però també descriuen com afecten aquests canvis els diversos ecosistemes i 

les poblacions humanes en aspectes com la salut, les desigualtats, les migracions, i es fixen en el 

paper de les dones en la batalla contra el canvi climàtic i en els interessos que es mobilitzen davant 

aquest canvi. Tot reconeixent que la situació és difícilment reversible, plantegen un canvi radical 

de manera de viure i de consumir com a única alternativa per mitigar una mica els efectes del 

canvi: calen accions personals, però també cal adoptar polítiques decidides per facilitar aquestes 

noves actituds, sense caure en les falses solucions que determinats àmbits científics i tecnològics 

propugnen. Tot és necessari per aconseguir una nova cultura de la Terra, que els joves lectors 

hauran d’adoptar necessàriament en la seva vida adulta. 

En definitiva, es tracta d’un llibre de lectura recomanat per a tothom i que no deixa indiferent. 

 

Mònica Baró (text adaptat) https://www.clijcat.cat/faristol/critica/Canvi-climatic 
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1) Quin és el tema del text? 

 

 

2) Digues quina és la tesi del text i escriu dos arguments que la fonamenten. 

 

 

 

3) Assenyala l’estructura del text i digues que s’explica en cada apartat. 

Introducció: 

Cos argumentatiu: 

Conclusió: 

 

4) Fes un resum d’unes 5 línies del contingut del text. 

 

 

 

 

5) Localitza tres exemples de les característiques lingüístiques dels textos 

argumentatius i escriu-les a continuació. 

 

 

6) Ara et toca a tu, pensa en una pel·lícula, una sèrie o un llibre que t’haja agradat i fes-

ne una crítica d’unes 100 paraules. 

Segueix els passos següents: 

1. Planificació. Fes la teua valoració de l’obra que hages triat a partir de les preguntes 

següents: 

a) Personatges: creus que estan ben construïts? Quins personatge t’agrada més? I 

menys? Per què? 

b) Interés de la trama: És una història que enganxa? Quins elements la fan més atractiva 

per a l’espectador/lector?  Per què? 

c) Originalitat: És un llibre/sèrie/pel·lícula original o ja n’ha ha d’altres semblants? En 

què s’hi assembla? Quins aspectes la fan diferent? 

d) Altres aspectes: Quins altres aspectes valores positivament (l’estil de l’autor, els 

actors, els efectes especials...? Què creus que hi caldria millorar? 

 

2. Redacció 

1r. En la introducció, presenta l’obra que hages triat (llibre, sèrie, pel·lícula) tot indicant-

ne l’argument, les característiques essencials i, després, exposa la teua tesi (és a dir, si 

la trobes bona o no) 

2n. Exposa de manera ordenada els arguments que reforcen la teua tesi basant-te en les 

respostes donades en l’apartat de planificació. 

3r. Escriu un últim paràgraf de conclusió que reforce de manera resumida la tesi. 

 

3. Correcció 

a) Revisa que els teus arguments són adequats i convincents per a reforçar la teua tesi. 

b) Assegura’t que els paràgrafs són clars i que respecten l’estructura dels textos 

argumentatius. 

c) Assegura’t que has usat, almenys, tres connectors. 

d) Comprova que no hi ha cap falta d’ortografia ni de puntuació. 
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EL TEXT ARGUMENTATIU: definició, estructura, característiques i recursos 
1. Definició 
Són textos en què l’autor opina sobre un tema amb l’objectiu de fer reflexionar el lector, per la qual 
cosa són textos subjectius. 
2. Estructura 
 Títol. Encapçala l’article, pot sintetitzar-ne el contingut, però per damunt de tot ha de ser suggeridor. 
 Introducció. Presentació del tema que es tractarà. També pot incloure de manera explícita la tesi 

(opinió de l’autor sobre el tema que tracta). 
 Argumentació. Exposició d’arguments a favor i també en contra, per tal de refutar-los. 
 Conclusió. Opinió personal de l’autor (tesi) que pretén encoratjar el lector a prendre una posició. 

Sol recollir una síntesi de tots els arguments exposats o simplement destacar aquell que té de més 
pes i sobretot fer èmfasi en la tesi defensada. 

3. Característiques lingüístiques 
 Ús de la 1a persona, del singular o del plural. 
 Ús de la 2a persona del plural per a dirigir-se al lector. 
 Predomini de connectors d’ordre (per començar, d’una banda, d’una altra banda, finalment, per 

acabar...), d’objecció (però, no obstant això, tanmateix...), causals (ja que, perquè, com que...) i 
consecutius (per tant, així doncs...) 

 Verbs i expressions d’opinió (crec, considere, em fa l’efecte, al meu parer, des del meu punt de vista). 
 Noms i adjectius valoratius (risc, perill, error, interessant, valenta, trista...) 
 
LLISTAT DE CONNECTORS 

1. Per avançar en el text i marcar l'ordre d'exposició: 

• En primer lloc, en segon lloc... per últim. 

• D'una banda..../ d'altra banda... 

•Primerament.../ a continuació.../ 

finalment... 

 

• Pel que fa això últim... 

• En relació amb el que acabem de dir... 

• Quant a ... 

• Referent a aquesta última qüestió... 

• Després d'això que hem dit... 

2. Per concloure el text 

• Com a conclusió final... 

• Per concloure... ( Per acabar...) 

• Comptat i debatut  

 

• Finalment... 

• Com a resultat del que hem 

exposat... 

 

• Així doncs... 

• Per tant... 

• En definitiva... (En resum...) 

3.  Connectors per insistir o continuar sobre el mateix punt: 

A més a més.../A més.../ A més d’això... / I encara més.../ Així mateix.../ Tanmateix.../ Així doncs.../ Tot 

seguit.../ D'altra banda... 

4. D'oposició i objecció: 

Però.../ En canvi.../ Malgrat que.../ No obstant això.../ Amb tot.../ Tot i que.../ Tot i això.../ Ara bé.../ 

Encara que.../Al contrari.../ Tanmateix... /Amb tot i amb això... 

5. Connectors que indiquen causa: 

Perquè.../Vist que.../ A causa de.../ A causa que.../ Ja que.../ Puix que.../ Per culpa de.../ Com que.../ Car.../ 

Atés que.../ Considerant que... 

6. Connectors que indiquen conseqüència: 

Doncs.../ Per tant.../ Per això.../ De manera que.../Per aquest motiu.../ Cosa que.../ Així és que.../ Per 

consegüent.../ En conseqüència... 

7. Connectors que indiquen finalitat: 

Per tal que.../ Per tal de.../ perquè.../ A fi de.../ A fi que.../ Amb l'objectiu que.../ Amb l'objectiu de... 

CONSIDERACIONS QUE HEM DE TINDRE EN COMPTE AMB ELS CONNECTORS: 

• Cal ser originals i no repetir sempre els mateixos connectors. Això farà el text més atractiu al lector i 

evitarà la monotonia. 

• Si utilitzem connectors dobles, hem de recordar-nos-en d'incloure sempre les segones parts: D'una 

banda,...  D'altra banda,....              En primer lloc,...  En segon lloc,... 

 


