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4ESO. ACTIVITAT 1. Part 2 

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 segona part, haureu de crear un text argumentatiu. Una vegada el tingueu fet, haureu 

d’enviar-lo a helena@navarrosantafe.com abans del divendres 15 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.  

 

1) Ara et toca a tu, prenent com a punt de partida el text de la primera part, 

escriu un article d’opinió d’unes 150 paraules en què reflexiones sobre com 

les noves tecnologies han canviat la nostra vida. 
 

Per a fer-ho segueix les instruccions següents: 

1r. Fes una pluja d’idees sobre quines coses han canviat: la manera de relacionar-nos, el treball, 

l’oci... 

2n. Determina la teua tesi (creus que han millorat o empitjorat la nostra vida) i busca arguments 

que li donen suport. 

3r. Organitza les idees seguint l’esquema dels textos argumentatius: 

Títol 

Introducció 

Cos argumentatiu 

Conclusió 

4t. Amb un processador de textos, word, open office o Google docs. 

5é. Redacta el text, incloent-hi almenys tres connectors d’ordre, un d’objecció, un causal i un 

consecutiu, subratlla’ls. 

6é. No oblides separar almenys tres paràgrafs. 

5é. Una vegada redactat, revisa l’ortografia, la puntuació, l’adequació, la coherència i la cohesió.  
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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,... 


