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4ESO. ACTIVITAT 1. Part 1 

I tu, què n’opines? 

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

d’un text argumentatiu amb l’objectiu de crear-ne un. Per a fer-ho, l’hem dividida en dues parts. En 

aquesta primera part, haureu de llegir el text següent i contestar les preguntes que apareixen a 

continuació. Una vegada tingueu fetes, haureu d’enviar-les a helena@navarrosantafe.com abans del 

divendres 8 de maig. 

Al final del document vos adjunte la teoria sobre els textos argumentatius i un llistat de connectors 

textuals. Si teniu algun dubte, escriviu-me a helena@navarrosantafe.com.  

 

Llig el text que hi ha a continuació i respon: 

Els secrets de la felicitat 

Amb els mòbils, per exemple, hem entrat en un univers on funciona un tipus de paradoxa, ja que ens 

relacionen amb una persona que pot estar lluny alhora que ens aïlla. Així, els mòbils faciliten la 

comunicació d’aquells que estan a distància, encara més, permeten d’estar connectats a aquells que 

justament tenen la voluntat de mantenir-se allunyats. El mòbil facilita, i molt, els lligams, si bé sembla 

que els vol febles. De fet, en la nostra societat tenim prou motius per afirmar que les noves tecnologies 

han afavorit l’afebliment de les relacions. 

Amb tot el que diem no volem tractar de criticar, ni per un moment, l’aportació excepcional de les noves 

tecnologies de la informació; ben al contrari, només volem remarcar els canvis que generen, que 

introdueixen en les ments i en els comportaments de les persones. 

Una relació sòlida encara demana la presència constant, necessària, de jocs de mirades, gestos facials 

ben expressius amb presència de somriures i rialles, paraules properes en el to i en el contingut, 

carregades d'emocions, amanit tot amb algun toquet acariciador, de manera que tot plegat genere un 

espai de benestar per a la parella o per al grup. 

Diguem, sense embuts, que el més important per al benestar personal és el bon funcionament de la xarxa 

de relacions, des de les més properes, íntimes, fins a les que estan una mica més llunyanes que 

coordinem mitjançant un bon estatut d’amistat. Si som sincers estarem d’acord en el fet que l’amistat i 

l’amor són els millors mecanismes generadors de felicitat que ha creat la naturalesa. 

SEBASTIÀ SERRANO: Els secrets de la felicitat. 

Ara Llibres (text adaptat). 

1) Digues quin és el tema i la tesi del text: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Assenyala’n l’estructura  
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3) Selecciona la idea principal de cada paràgraf d’aquest text: 

Paràgraf 1 

a) El mòbil ens relaciona amb les persones però també ens n’aïlla. 

b) El mòbil afavoreix les relacions amb els amics. 

Paràgraf 2 

a) Es critiquen les noves tecnologies. 

b) Les noves tecnologies influeixen en les relacions personals. 

Paràgraf 3 

a) El somriure, les mirades i els gestos facials són importants en les relacions. 

b) El més important és estar sempre ben comunicat. 

Paràgraf 4 

a) Sense les noves tecnologies no som feliços. 

b) L’amistat i l’amor són els millors mecanismes generadors de felicitat. 

 

4) Fes un resum del text d’un màxim de 6 línies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Subratlla els connectors que hi apareixen, escriu-los a continuació i digues de quin tipus 

són.  

 

 

 

 

 

6) Identifica dos característiques dels textos argumentatius, escriu-les a continuació i 

digues de quin tipus són. 

 

 

 

 

 

7) Al llarg del text s’exposen elements positius i negatius de les noves tecnologies. Esmenta’n 

un de cada:  
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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...) 

 Ús de maneres valoratives. 

- 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...) 

- Ús de frases fetes i refranys (fer camí, de tal riu tal aigua...) 

- Ús de figures retòriques (la realitat és amarga com un suc de llima, aquest escenari polític...) 

 

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... 
• D'entrada direm que... 
• Seguidament exposarem... 
• Un cop dit això, us comentaré que... 

• Pel que fa això últim... 
• Com hem estat dient fins ara... 
• Quant al que acabe de dir... 
• 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... 
• De tot això, en podem extreure... 
• Per concloure... ( Per acabar...) 
• Comptat i debatut  
• Tal com hem vist... 
• En definitiva... (En resum...) 
• Com a recapitulació... 

• Finalment... 
• Les conclusions d'això que acabem de dir... 
• Com a resultat del que hem exposat... 
• Doncs bé, per acabar... 
• Per tant... 
• Així doncs... 
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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 condició: 

A condició que.../ A condició de..../ En cas que.../ En cas de.../ Només que.../ Amb què.../ Si... 

8. 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,... 


