
Nivell D  El text argumentatiu 
 

Aspectes a tenir en compte a l’hora de redactar 

un text argumentatiu: 

Argumentar vol dir...  

— Anar més enllà de la simple opinió 

— Raonar les idees proposades 

— Contrarestar les idees contràries 

— Fer creïbles els propis valors i les pròpies idees 

— Arribar a conclusions convincents 

— Persuadir 

Una vegada redactat: 

•  L'exposició té un desenvolupament lògic? 

•  Els paràgrafs estan ben ordenats? 

•  Cada paràgraf desenvolupa una idea? 

•  Tots els conceptes utilitzats seran ben entesos pels lectors? 

•  Totes les frases estan construïdes amb precisió i claredat? 

•  Les frases són prou curtes i ordenades? 

•  Els connectors que inicien les frases són els més adequats? 

•  El text està absent d'informacions sobreres o irrellevants? 

 

Pensa en els connectors més adequats: 

Frases a connectar Frases amb connectors 

Els veïns de la Ribera no volen que es 

traslladi la biblioteca i estan molestos. / 

L’equipament de la biblioteca se’ls havia 

promès ja fa molt temps. 

Els veïns de la Ribera no volen que es 

traslladi la biblioteca i estan molestos perquè 

/ ja que / atès que l’equipament se’ls havia 

promès ja fa molt temps. 

Els arqueòlegs que han estudiat les restes 

ibèriques han exposat públicament la 

importància d’aquest jaciment i han demanat 

que es conservi íntegrament. / L’ajuntament 

pensa tirar endavant el projecte de 

construcció del pàrquing. 

Els arqueòlegs que han estudiat les restes 

ibèriques han exposat públicament la 

importància d’aquest jaciment i han demanat 

que es conservi íntegrament. No obstant 

això / Tanmateix / Tot i això / Amb tot 

l’ajuntament pensa tirar endavant el projecte 

de construcció del pàrquing. 

Tècnics municipals estudien la manera 

d’impermeabilitzar les bigues de ferro de la 

teulada del mercat. / Volen evitar que les 

restes arqueològiques es malmetin amb la 

pluja. 

Tècnics municipals estudien la manera 

d’impermeabilitzar les bigues de ferro de la 

teulada del mercat a fi d’ / per tal d’/ amb 

l’objectiu d’evitar que les restes 

arqueològiques es malmetin amb la pluja. 

Les obres de l’Ateneu no s’aturaran / Les 

obres incompleixen la normativa municipal. 

Les obres de l’Ateneu no s’aturaran malgrat 

que / tot i que / per bé que incompleixen la 

normativa municipal. 

L’ajuntament té previst construir un carril bici. 

/ L’ajuntament vol promoure l’ús de la 

bicicleta al barri. 

L’ajuntament té previst construir un carril bici 

a fi de / amb l’objectiu de / per tal de 

promoure l’ús de la bicicleta al barri. 
 

 


