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QUAN ARGUMENTEM expres-
sem la nostra confiança en el llen-
guatge i la racionalitat com a
eines per afrontar els conflictes.

Després d’un diàleg en què s’ha-
gi argumentat honestament, si
més no, cada part haurà millorat
i aprofundit la seva opinió encara
que no hagi aconseguit convèn-
cer l’altra.

Com es prepara una argumentació?
Argumentar és una activitat verbal que es pot fer per escrit o oral-
ment.  

• L’escrit argumentatiu requereix una bona organització dels ar-
guments. 

• En el diàleg, el més important és anticipar les respostes de la
persona interlocutora. 

• Si es fa una dissertació o discurs, cal fer una introducció atrac-
tiva i una conclusió clara. 

En els tres casos, cal seguir el diagrama següent per construir el
nucli de l’argumentació.
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Què és argumentar?
Argumentar és donar suport a un punt de vista discutible mitjan-
çant arguments, respondre les objeccions que s’hi presenten i re-
futar els arguments contraris. Un argument és una prova, un motiu
o un raonament. L’argumentació intenta fer acceptable el propi punt
de vista a algú que no hi està d’acord. 

Per a què serveix?
L’argumentació serveix per resoldre racionalment una diferència de
punts de vista. A més, posa a prova les nostres opinions i per ai-
xò és essencial en una democràcia.

Per entrenar-se...
Trieu un tema i escriviu la vostra
opinió seguint els passos. Si hi ha
punts de vista diferents, prepareu
un debat oral entre dues o més
persones. Els indecisos poden fer
d’observadors. Nomeneu una per-
sona moderadora que distribueixi
els torns de paraula i que decideixi
quan s’ha d’acabar el debat. Al final,
els alumnes indecisos han d’escriu-
re la seva opinió. Proveu-ho amb
un tema d’aquesta llista:

• És obligatori tenir religió?
• Què és millor, ser lliure o sentir-se

lliure?
• L’alumnat hauria de dirigir les es-

coles?
• És bo amagar els sentiments?
• Està bé matar animals com a es-

port?
• Podem fer alguna cosa per dismi-

nuir la pobresa al món?
• Es pot viatjar al futur i al passat?
• Hauríem d’abandonar l’ús del cot-

xe per evitar l’escalfament glo-
bal?

• Som capaços de sacrificar-nos per
persones desconegudes?
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– Es pot deduir lògicament de…
– Tothom hi està d’acord
– Tindrà conseqüències positives
– Els experts ho afirmen
– Ho diu la norma
– L’altra part s�hi ha compromès
– Pot establir un precedent
– És el mateix que/és com si…
– És un efecte de… 
– És un senyal de…
– La prudència ho aconsella
– És un estalvi/malbaratament
– És un primer pas

Obtenir i
contrastar
informació

Esbrinar entre
uns quants 
la resposta 
a un enigma

Negociar amb
altres allò que
un vol

Arribar a acords
conjunts sobre
el que es vol fer 

Convèncer 
un altre del
que un creu

Barallar-se
verbalment

L’ARGUMENTACIÓ
ES FA SERVIR PER

• Què penso
sobre aquesta
qüestió?

• Per què crec
que tinc raó?

• Quines
objeccions
poden fer-me?

• Com podria
respondre 
les objeccions?

• Quines
precisions o
matisos puc fer
en el meu punt
de vista?

• Per què l’altra
part no té raó?

• Quines
precisions o
matisos puc fer
en el punt de
vista de l’altre?

Busca arguments 
a favor.

Refuta 
els arguments

contraris.

Mantingues 
el punt de vista.

Reforça els teus
arguments.

Examina si són
acceptables.

• Aparella les accions següents
amb cada una de les branques
del diagrama: 
pactar – recercar – persuadir
contendir – investigar 

Retracta’t.

Adopta un punt 
de vista.

perquè perquè no


