Servei Didàctic
BASE D’ORIENTACIÓ PER PRODUIR UN TEXT ARGUMENTATIU

ARGUMENTAR consisteix a contrastar diverses interpretacions de la realitat mitjançant arguments
que justifiquen una tesi o punt de vista. Amb l’argumentació, el coneixement és posat a prova a través
del debat i la construcció d’arguments, de manera que és possible la seva reformulació.

ORIENTACIONS PER REDACTAR UN TEXT ARGUMENTATIU
1. Escriure un títol que indiqui amb claredat i precisió de què tracta el text argumentatiu
2. Fer una introducció per identificar el problema o situació que es discuteix. En la introducció
es poden resumir els diferents punts de vista sobre el problema.
3. Exposar la pròpia interpretació, posicionament o punt de vista que caldrà defensar en la
discussió. Exposar ordenadament les raons o arguments que la justifiquen i els
contraarguments, tenint en compte:
3.1. Les raons i propostes han de ser pertinents, és a dir, són adequades i fan referència a
l’objecte de la justificació
3.2. Les raons o arguments han de ser pertinents, és a dir, són adequades i fan referència a
l’objecte de l’argumentació.
3.3. Les raons o arguments tenen valor epistèmic: estan fonamentades en el coneixement
científic.
3.4. Les raons i arguments basats en les pròpies conviccions es fonamenten en els valors
democràtics.
3.5. Les raons o arguments són forts per resistir les objeccions i la crítica dels altres. Cal
preveure quins poden ser els arguments contraris.
3.6. Hi ha un nombre suficient d’arguments i contraarguments.
3.7. Afegir exemples pràctics, dades...per completar i reforçar l’argumentació.
3.8. Incorporar propostes d’actuació que facin viable el propi posicionament i per reforçar la
capacitat de convenciment.
4. Redactar, a mode de conclusió la raó fonamental o evidència que recolza i resumeix el
posicionament que es defensa.
5. Utilitzar el llenguatge de forma precisa i el lèxic propi de l’àrea de coneixement
6. Construir el text amb correcció
6.1. Ha d’estar estructurat
 Títol
 Introducció
 Tesi o posicionament
 Exposició de les raons o arguments
 Conclusió
7. S’utilitzen enllaços sintàctics del tipus:
 Locucions: malgrat que, no obstant això,m de tota manera...
 Conjuncions subordinades condicionals: si...
 Conjuncions subordinades condicionals: si...
 Conjuncions subordinades consecutives: per tant...
 Conjuncions subordinades adversatives: encara que, però...
 Conjuncions subordinades finals: a fi de, amb la finalitat de...
Font: CANALS, R (2005). L’argumentació en l’aprenentatge del coneixement social. Tesi doctoral. Universitat
Autònoma de Barcelona. p. 106.

