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DOSSIER D’ACTIVITATS 

Aquest dossier inclou:
- activitats de cada sessió.
- activitats  de  reflexió  al  diari  d’aula.  (recollides  al  final  del

document).
- instruments de treball, revisió i avaluació (rúbrica).
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DIA 1:   EL PODER DE LA NOSTRA OPINIÓ

ACTIVITAT 0 (ORAL)
Com a societat creieu que ens preocupem per l’exclusió? 
Respectem la diversitat?
Mireu amb atenció aquest vídeo. (VÍDEO NART)

ACTIVITAT 1.1
(En parelles) Un cop hàgiu mirat el  vídeo,  fixeu-vos en aquests textos.  Són
notícies que recullen les paraules de l’eurodiputat. 

Quina ha estat la reacció que han provocat les declaracions de Javier Nart?

Com es recull la polèmica a les diferents notícies?

Qui són els afectats? Què hi reclamen?

Per què creus que s’ha donat tanta importància a aquesta qüestió?

Hem escoltat que a RAC1 es va fer una crida per canviar també les paraules al
Diccionari  de  l’Institut  d’Estudis  Catalans  (DIEC).  Les  paraules  -mongòlic-  i
-subnormal- quedaran com a obsoletes. 

ACTIVITAT 1.2 

Com recull la notícia radiofònica els canvis als diccionaris? Es fa en un to
positiu o negatiu?

Creus  que  el  ressò  als  mitjans  de  comunicació  ha  estat  decisiu  per
aconseguir els canvis que demanaven els afectats?

Coneixes algun cas semblant al teu entorn? 

PREGUNTA PER AL DIARI D’AULA 
Quina valoració fas del procés que hem observat avui a classe?
Recorda que comença amb les declaracions de Javier Nart i  acaba amb els
canvis etimològics al diccionari. 
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DIA 2: COM  ÉS L’ESTRUCTURA DE LA CARTA
AL DIRECTOR?

ACTIVITAT 2: L’ESTRUCTURA DE LA CARTA AL DIRECTOR. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTIVITAT 3: L’ESTRUCTURA DE LA CARTA AL DIRECTOR. 

Ara ja saps quines parts té la carta al director. Assenyala l’estructura del text
que acabes de llegir i respon aquestes preguntes: 

INTRODUCCIÓ: 
Es presenta el tema d’una
forma clara?

TESI:
Després  de  llegir  el  text,
tens clara quina és la tesi
que  es  defensa?  Quina
és?

ARGUMENTS:
Has  trobat  diversos
arguments que defensin la
tesi?

CONCLUSIÓ:
La  conclusió,  recull  les
idees principals?

INTRODUCCIÓ

TESIARGUMENTS

CONCLUSIÓ

SIGNATURA TÍTOL
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TÍTOL I SIGNATURA:
La carta que has llegir, va
signada?
El  títol,  és  representatiu
d’allò  que  defensa  la
carta?

ACTIVITAT 4: COMPAREM 

Un cop has analitzat la carta al director, compara el text amb el teu company. 

- Les diferents parts, estaven estructurades en paràgrafs?
- Els nombre de paràgrafs es correspon amb el nombre de parts de la

carta?
- Tenen una estructura líneal? (Introducció-tesi-arguments-conclusió).

ACTIVITAT 5: HO POSEM EN COMÚ (anotem idees principals al Drive)

- Quins aspectes tenen en comú totes les cartes que hem analitzat?
- Totes  estan  estructurades  seguint  l’ordre  introducció-tesi-arguments-

conclusió?
- Sempre responen a un fet previ? S’expliquen aquests fets previs?
- Inclouen diferents arguments?
- Contenen punts de vista contraris a la tesi? (contraargument)
- La carta al director és un gènere d’opinió. Com heu apreciat això als

textos que heu analitzat?
- Els arguments, estan ben justificats? Hi afegiries algun més?

Pregunta del Diari d’Aula. Podries descriure què has fet avui a classe? Explica
com  has  treballat,  en  què  ha  consistit  la  teva  feina  i  què  destacaries  dels
continguts que has après. 
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DIA  3:  LA  DIFERÈNCIA  ENTRE  TESI  I
ARGUMENTS
 
Recordeu que durant la sessió d’ahir vam veure les parts de la carta al director:
TÍTOL-INTRODUCCIÓ-TESI-ARGUMENTS-CONCLUSIÓ-SIGNATURA.
La  part  central  és  el  desenvolupament  del  tema  que  inclou  la  tesi  i  els
arguments. 
La tesi i els arguments són coses diferents. Si jo, per exemple, us dic: estic en
contra de portar el mòbil al cotxe, perquè em distreu i puc provocar un accident.

Quina és la tesi?
Quin argument he donat?
TESI: Estic en contra de portar mòbil quan conduïm
ARGUMENTS: Em distreu i puc tenir un accident

Però la tesi també podria ser: sóc partidària de portar sempre el mòbil al cotxe,
perquè em pot ser útil si el cotxe s’espatlla i he d’avisar la grua. 
TESI: Estic a favor de portar mòbil quan conduïm
ARGUMENT: Em pot ser útil si el cotxe s’espatlla i he d’avisar la grua
 
ACTIVITAT  6.1.  Observeu  aquestes  vinyetes  i  contesteu  a  les  següents
preguntes: 

A ningú se l’obliga a anar als bous... Excepte als bous!

Quina és la tesi d’aquesta vinyeta?
Quins arguments hi podríeu donar a favor? I en contra?
 

  Què curiós! Engego la tele i se me’n van les idees

 
Quina tesi es defensa en aquesta vinyeta?
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EXPLICACIÓ PROFESSOR
 
TESI: La tesi és el punt de vista que té la persona que opina. És allò que es vol
demostrar o provar.
 
ARGUMENTS: La tesi ha de tenir el suport en fets que puguin donar la raó a la
persona  que  la  defensa.  Són els  arguments  i  es  basen  en  dades  o  altres
aportacions,  tan explicitades i  matisades com calgui,  que justifiquen la tesi.
D’arguments  n’hi  ha de molts  tipus,  a  continuació  n’analitzarem alguns.  Ho
farem  a  través  de  diferents  anuncis.  El  llenguatge  publicitari  està  farcit
d’arguments,  ja  que  el  seu  objectiu  és  convèncer  els  consumidors  perquè
comprin el producte.
 

ACTIVITAT 6.2: De forma oral anotem alguns conceptes a la pissarra.
 
Analitzem  anuncis  que  ens  serviran  per  treballar  els  diferents  tipus
d’arguments.
 
 ARGUMENT D’AUTORITAT 

Anunci colutori Sensodyne recomanat per un dentista
https://www.youtube.com/watch?v=HVbx44jBvpI
 
ARGUMENT causa-conseqüència:
 
Si beus Nescafé, els problemes desapareixen:
https://www.youtube.com/watch?v=CZFmEpErrMc
 
Si condueixes, no utilitzis el mòbil:

https://youtu.be/_4PJEDZtE_Q 

FAL·LÀCIA:
8 de cada 10 gats prefereixen Whiskas.
 
 
ACTIVITAT 7: APRENEM DIFERENTS TIPUS D’ARGUMENTS.
 
ELS  REPARTIM  TEXTOS  AMB  FRAGMENTS  AMB  DIFERENTS  TIPUS
D’ARGUMENTS. En parelles han de definir el tipus d’argument que apareix en
cada text. 
 
 
ARGUMENT AUTORITAT:

Steve Jobs afirma que l’Iphone és i serà sempre el millor telèfon mòbil del món.
Així que compra’t un Iphone.

https://youtu.be/_4PJEDZtE_Q
https://www.youtube.com/watch?v=CZFmEpErrMc
https://www.youtube.com/watch?v=HVbx44jBvpI
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Christine Lagarde, directora del Fons Monetari Internacional (FMI), ha sacsejat
les xarxes socials amb aquestes declaracions: “Els ancians viuen massa temps
i això és un risc per l’economia global”.

Nelson  Mandela  recordava  a  les  autoritats  de  les  principals  potències
econòmiques mundials que eradicar la pobresa no és un acte de caritat.  Es
tracta d’un acte de justícia.

“Estem sortint de la crisi, tots els indicadors econòmics ens demostren que el
país ha entrat en el camí de la recuperació”, ha destacat la número 2 del PP,
Soraya Sáenz de Santamaría en un mitin de campanya a Sevilla. 

Creus  que  un  argument  té  més  importància  si  el  diu  algú  que  és  un
referent, que té autoritat? 

ARGUMENT CAUSA-CONSEQÜÈNCIA

A-  El  consum  excessiu  de  begudes  alcohòliques  és  un  factor  de  risc  per
desenvolupar malalties mentals com la depressió.

B- La depressió és una de les causes de l’alcoholisme.

A- El transport públic a Terol és car perquè no hi ha usuaris.

B- Els veïns de Terol no viatgen en transport públic perquè les tarifes són molt
elevades.

Si partim d’aquests enunciats veiem que A provoca B; o que B provoca A.
L’important és quins arguments utilitzem per defensar la nostra postura.
Dels dos exemples, tria el que et sembli més ben fonamentat i argumenta
per què. 

FAL·LÀCIES: 

Els  immigrants  col·lapsen la  sanitat.  (Ho diu  tothom,  però  ningú coneix  les
dades reals i objectives del nombre de visites que fan aquest col·lectiu).

Si he sentit que ho han dit a la televisió és que ha de ser veritat
 
Com vols  que  sigui  veritat  això  que  està  dient  si  està  acusat  de  tràfic  de
drogues?
 
Tothom ho fa, per tant és correcte.
 
El noi americà és molt competent, per tant, tots els americans són competents
sense excepció.

Si el PP ha insultat quan li ha convingut, nosaltres podem insultar el PP i ningú
no ens pot dir res.
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Què  tenen  en  comú  aquestes  oracions?  Des  del  punt  de  vista  de
l’argumentació, consideres que són raons sòlides i justificades?

Si  cal,  explicació  del  professor  per  posar  nom als  tres  tipus  d’arguments  i
fal·làcies. Cal explicar que també compartirem un document amb una llista amb
diversos tipus d’arguments, objectius i subjectius. 

REFLEXIÓ PEL DIARI D’AULA
 

 
Em van dir que el meu veí tenia una pistola, aleshores em vaig comprar un fusell. Després vaig saber que era mentida,
però llavors ell ja tenia un canó

1- Analitzeu la vinyeta i definiu la tesi. 
2- Teniu decidit ja el tema de la vostra carta? Anoteu el tema, la tesi, la posició
que defenseu i dos arguments: un a favor i un en contra.
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DIA  4:  ELS  CONNECTORS,  LA  CLAU  DE  LA  COHESIÓ
TEXTUAL

ACTIVITAT 8: OBSERVEM I COMENTEM ALGUNES FRASES

Escriure textos argumentatius implica fer servir certs elements semàntics que
són els encarregats de garantir la cohesió textual, la coherència de significat. 

Observem aquestes frases i comentem si trobem alguna forma de millorar-les o
corregir-les si cal.

Per últim hem d’assenyalar que determinades conductes han de tenir la
seva pròpia regulació, en quant a permetre la convivència. 

En relació a aquest tema m’agradaria destacar d’una banda el meu rebuig,
doncs ja n’hi ha prou d’aquest tipus de comportaments. 

Degut a l’escalfament global del planeta hi ha menys contaminació? Pel
contrari! Finalment, acabarem morts de tant créixer.

La  majoria  arrufem  el  nas  quan  se'ns  corregeix  alguna  coma,  i
reivindiquem el dret a puntuar amb llibertat. No és estrany, però, que la
majoria dels alfabetitzats prescindeixin d'aquest aspecte de l'escrit o que
el considerin poc important.

Cal  dir  i  s’ha de tenir  en compte que la  situació era  insostenible.  Cal
insistir doncs en aquesta idea i convé que la destaquem.

COMENCEM ELS ESBORRANYS
ACTIVITAT 9: Comenceu a fer els esborranys. Utilitzeu la pauta de treball. 

Sobre el tema. 
● En hem informat bé? 
● Tenim  informació  suficient  per  donar  la  nostra  opinió  de  forma

argumentada?

A la introducció. 
● Hem fet una bona presentació del tema? 
● Aconseguim cridar l’atenció del lector?

La tesi.
● L’hem presentat de forma clara?
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● L’hem fonamentat de forma adequada?

Els arguments. 
● Hem previst diversos arguments per sustentar la nostra tesi?
● Els hem justificat?
● Hem connectat les idees de forma clara i estructurada?

La conclusió.
● Hem comprovat que la conclusió recull la nostra tesi?

I finalment, el títol. 
● Hem treballat el títol perquè reculli part de la nostra tesi?
● Ens hem assegurat que aconsegueix captar l’atenció del lector?
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DIA 5: REVISEM LES CARTES DELS COMPANYS
ACTIVITAT 10. Cada parella revisa el text d’una altra parella de companys. Feu servir
la pauta de revisió. Podeu anotar consells per tal que puguin millorar la seva carta. 

PAUTA DE REVISIÓ
NOM I COGNOMS:
LA CARTA REVISADA ÉS DE:
 

LA CARTA DELS 
TEUS COMPANYS

VALORACIÓ CONSELL
 

Han presentat de 
forma clara i 
entenedora el tema? 
L’han introduït en el 
primer paràgraf? 

1     2      3     4  

La  carta  té  diverses
parts?  Estan
ordenades  de  forma
lògica?

1     2      3     4

El text té una 
estructura clara: 
introducció-
desenvolupament i 
conclusió? 

1     2      3     4  

Queda clara la tesi 
(idea que volen 
defensar), al principi 
o al final del text? 

1     2      3     4  

Han utilitzat diversos 
arguments per 
defensar la seva 
tesi? 

1 2          3     4  

Els arguments 
inclouen proves: 
dades, exemples, 
xifres, cites, etc? 

1     2      3     4  

La conclusió recull la 1     2      3     4  
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tesi i resumeix els 
principals arguments
per reforçar la tesi?
 

Han utilitzat de forma
correcta els 
connectors per 
organitzar el text? 

1     2      3     4  

Han emprat 
vocabulari ampli per 
expressar les idees?

1     2      3     4

El títol és 
representatiu d’allò 
que es defensa a la 
carta? 

1     2      3     4  

Han utilitzat algun 
recurs per captar 
l’atenció del lector? 

1     2      3     4  

Creus que la carta 
aconsegueix 
convèncer el lector? 

1     2      3     4  

1- FLUIX      2- ACCEPTABLE     3- BÉ           4- EXCEL·LENT

Pregunta  del  Diari  d’Aula:  Avui  heu  revisat  la  carta  dels  vostres
companys. 
Han estat útils els consells que us han donat?
Creieu que els vostres companys tindran en compte les correccions que
heu fet al seu text?
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RÚBRICA
(Puntuació: 100)
  

 

1
FLUIX

2
ACCEPTABLE

3
BÉ

4
EXCEL·LENT

PUNTS

ÍTEMS     

 L’elecció del 
tema és 
encertada.
2,5 PUNTS

És un tema 
que no és 
adequat per 
a una carta 
al director
(0,5)

És un tema propi 
d’altres tipus de text

(1)

Tema adequat

(1,5)

El tema està ben 
escollit

(2,5)

 El tema de la 
carta està ben 
presentat, de 
forma clara i 
concisa.
10 PUNTS

El tema no 
està ben 
precisat

(2)

Es presenten 
diversos temes i això
dificulta la 
comprensió de la 
idea central
(4)

El tema és 
clar

(8)

El tema està 
perfectament 
definit

(10)

La tesi queda ben 
explicitada en el 
text
15 PUNTS

La tesi de la 
carta no 
queda clara

(3)

La tesi es pot deduir,
però no es precisa 
d’una forma clara

(8)

La tesi es 
troba al 
principi o al 
final del text
(12)

La tesi apareix a 
l’inici de la carta i al
final

(15)

El text té diverses 
parts, ben 
diferenciades i 
ordenades de 
manera lògica.
15 PUNTS

No es 
diferencien 
bé les parts 
del text

(3)

Es diferencia la 
introducció i el 
desenvolupament, 
però no de una 
forma clara

(8)

Es diferencien
de forma 
correcta les 
diverses parts 
de la carta

(12)

La carta té una 
estructura lògica, el
text està ben 
cohesionat i els 
paràgrafs ben 
connectats
(15)

Els arguments 
estan ben 
justificats
15 PUNTS

No s’aporten 
arguments

(3)

Només hi ha un 
argument i no queda 
prou justificat

(8)

Hi ha dos 
arguments 
clarament 
diferenciats i 
estan 
fonamentats
(12)

S’aporten diversos 
arguments i 
contraarguments 
amb proves: cites, 
dades, xifres, etc.

(15)

Es presenten 
diverses proves 
per raonar els 
arguments: dades,
xifres, cites, etc.
5 PUNTS

No hi ha cap 
prova que 
sustenti els 
arguments
 
 
 
(1)

Poques proves 
insuficients per 
justificar els 
arguments
 

(2,5)

Proves 
adeqüades
 
 
 
 
 
 (3,5)

Moltes proves que 
fonamenten de 
forma excel·lent els
arguments 
exposats al text
 
 
(5)

No  hi  ha
relació lògica
entre  les
diferents
idees
exposades

Hi  ha  connexió  en
algunes  idees,  però
d’altres  queden  poc
clares

La  relació
lògica  entre
les  parts  és
correcta

El  text  és  una
unitat  amb  les
diverses  parts  ben
relacionades  i
connectades
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(2) (4) (8) (10)

El vocabulari 
utilitzat és adequat
per aquest tipus 
de text. 
5 PUNTS

Hi ha 
errades en la
tria de 
determinade
s 
expressions

(1)

S’entén allò que es 
diu, però el 
vocabulari emprat és
molt bàsic

(2,5)

El vocabulari 
utilitzat és 
entenedor

(3,5)

Fan servir un 
vocabulari ric, 
precís que 
expressa 
perfectament les 
idees

(5)

La conclusió és 
clara i recull la tesi
defensada al text.
15 PUNTS

El text no té 
un final clar

(3)

La conclusió queda 
inacabada

(8)

El final de la 
carta és 
correcte però 
no acabar de 
definir la tesi 
central
(12)

La carta té una 
conclusió clara que
inclou la tesi 
defensada

(15)

El títol és 
representatiu d’allò
explicat a la carta.
2,5 PUNTS

El títol no es 
correspon 
amb allò 
exposat a la 
carta
(0,5)

El títol és correcte

(1)

El títol recull la
idea principal

(1,5)

El títol reflexa la 
tesi i aconsegueix 
captar l’atenció del 
lector

(2,5)

Hi apareixen 
recursos per cridar
l’atenció del lector:
títol original, cites, 
estadístiques, etc.
 5 PUNTS
 

La carta no 
inclou cap 
recurs

(1)

El text és correcte 
però no inclou cap 
afegit extra

(2,5)

La carta inclou
algun recurs

(3,5)

Hi ha diversos 
recursos que 
enriqueixen el text

(5)

TOTAL 

OBSERVACIONS
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DIA 6: TASCA FINAL

ACTIVITAT 11. Ara observeu les anotacions que hem fet al vostre text, basades
totes en la rúbrica. Si cal, feu els canvis que creieu oportuns per aconseguir
que la vostra carta no deixi indiferent ningú. 

ACTIVITAT 12. Ara el vostre text ja està acabat. Passeu-lo a net a l’ordinador. 

ACTIVITAT 13. REFLEXIÓ FINAL SOBRE EL CAMÍ RECORREGUT.  

Contesta les següents qüestions: 

1.- Estàs satisfet de la carta que heu escrit?
2.- Quines activitats t’han resultat més profitoses i atractives? I quines menys?
3.- Quines activitats canviaries? 
4.- Quins conceptes has après? I quins creus que no han quedat prou clars?

RECULL PREGUNTES DIARI D’AULA

1.- Quina valoració fas del procés que hem observat avui a classe?
Recorda que comença amb les declaracions de Javier Nart i acaba amb els canvis
etimològics al diccionari. 

2.- Podries descriure què has fet avui a classe? Explica com has treballat, en què ha
consistit la teva feina i quines de les coses que has après en destacaries.

3.- La tesi:
3.1- Analitzar vinyeta i definir la tesi. 
3.2-  Teniu decidit  ja  el  tema de la vostra carta? Anoteu el  tema, la  tesi,  la

posició que defenseu i dos arguments: un a favor i un en contra.

4.- Avui heu revisat la carta dels vostres companys. 
4.1- Han estat útils els consells que us han donat?
4.2- Creieu que els vostres companys tindran en compte les correccions que  
Heu fet al text?
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Nota per als docents: Cada cop que implemento aquesta seqüència canvio les cartes que llegim a l’aula, intento que
siguin recents;  reparteixo el dossier  per parelles  i  després els dono un annex amb les cartes que he seleccionat.
D’altres vegades, (en funció del nivell dels alumnes) els faig triar a ells les cartes. Per això veuràs que el dia 2 i 3 faig
referència a unes cartes que no són en el dossier, això crec que cada professor ho ha d’adaptar al seu criteri i al
context dels alumnes.


