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I TU QUÈ HI DIUS?

OBJECTIU:

4T ESO

TREBALLAR L’ARGUMENTACIÓ ORAL: CONTINGUT, ESTRUCTURA I CONNECTORS

TREBALL PREVI

I.

Parteix de les teves experiències i les de la teva família.
a. Mira el vídeo amb els teus pares i germans, sempre que sigui possible. Comenta’l amb ells.
Parlar-ne t’ajudarà a contrastar opinions i a tenir arguments més elaborats.
b. Pensa si alguna experiència personal té alguna relació amb el que has vist al vídeo.
c. Alguna cosa que hagis llegit en un llibre, revista o pàgina web?
d. Alguna cosa que t’hagin explicat?
e. Alguna pel·lícula o reportatge que hagis vist?

II.

Per poder argumentar, la informació és primordial. Augmenta-la. Tingues en compte que la
teva informació ha de contenir dades, exemples o estadístiques que justifiquin el que afirmes.
a. Busca en diaris digitals si hi ha alguna notícia o reportatge que hi estigui relacionat.
b. Busca si algun organisme n’ha fet algun estudi.
c. Consulta pàgines web d’associacions relacionades amb el tema. Pot ser que hi hagi notícies que
t’interessin o que tinguin enllaços interessants. Habitualment, una pàgina web ben feta et remet
a altres.
d. Busca en llibres i revistes alguna experiència que hi estigui relacionada o algun estudi que s’hagi
elaborat sobre el tema.
e. Fes servir la teva imaginació.

III.
IV.

Apunta’t les idees que hagin sorgit i les fonts d’informació que hagis fet servir.
Els arguments ha de ser de tipologia diversa: consulta els diferents tipus estudiats i apunta’ls
aquí per tenir-los presents:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Amb tant de watsapp acabarem perdent la intimitat.
http://www.ara.cat/xarxes/Elies-Campo-mentusiasma-Whatsapp-compromis_0_1093090873.html (entrevista a un
treballador català de ws)
http://www.elgarrotxi.cat/els-fraus-per-whatsapp-mites-o-realitat/ (sobre estafes amb el ws)
http://adolescents.naciodigital.cat/mobil/amplia/6544 (doble click)
http://adolescents.naciodigital.cat/noticia/9918/test/estas/enganxat/al/whatsapp (test per saber si s’està enganxat
al ws)
http://pruebas-desarrollo.movilonia.com/normas-educacion-no-escritas-whatsapp/

La discapacitat. Hi ha lloc per als discapacitats en la nostra societat?
https://www.youtube.com/watch?v=BCzjimKBTwI&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=JPWFtapYOXQ
https://www.youtube.com/watch?v=NL_mEySYBv4

Donem massa valor a les coses materials?
materials
https://www.youtube.com/watch?v=HEfu2koP8no (my shoes)
http://adolescents.naciodigital.cat/noticia/17125/preparat/aquest/va/ser/millor/regal/va/fer/al/seu/company/habi
tacio/abans/morir/video (hospital)
Beneficia a tothom el treball en grup a l’institut?
https://www.youtube.com/watch?v=5Clck
https://www.youtube.com/watch?v=5Clck-UBzG8
Ens hem de posar límits, les persones?
https://www.youtube.com/watch?v=A6XUVjK9W4o
Tesi:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Argument

Tipus
d’argument

Font consultada, si és el
cas.*

Dades, exemples, estadístiques o altres:

Dades, exemples, estadístiques o altres:

Dades, exemples, estadístiques o altres:

*Si la font consultada és d’internet, d’una revista o d’un llibre heu de portar la pàgina impresa o fotocopiada, segons el cas,
ca a classe. Heu de
subratllar la part que us interessi. Hi heu d’apuntar la font.
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