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Ens hi fixem: Veritable o fals

Dimensió comunicació oral

Llengua catalana 6

 Escriu V si és veritable i F si és fals:

  Fòrum és un programa d’opinió i de debat que 

s’emet cada dimecres.

  Al principi del programa, el moderador explica el 

tema del debat i presenta els convidats.

  Hi ha dos convidats en el programa: la senyora 

Juncal i el senyor Pineda.

  Els convidats debaten sobre si l’energia eòlica és 

una energia neta o no.

  Segons la senyora Canaler, s’ha de debatre sobre el lloc on cal situar els molins.

  El senyor Pineda opina que els parcs eòlics s’han de col·locar al mar.

  La senyora Canaler no respecta els torns de paraula.

  El moderador atura el debat i anuncia una pausa publicitària quan veu que no es 

respecten els torns de paraula.
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Ens hi fixem: A favor i en contra

Dimensió comunicació oral

Llengua catalana 6

 Torna a escoltar l’àudio i escriu:

• Un argument a favor de l’energia eòlica:  

 

 

• Dos arguments en contra d’instal·lar parcs 

 eòlics a prop dels pobles: 

 

 

• Un argument a favor d’instal·lar parcs eòlics a prop dels pobles: 

 

 

 Ara, pensa i escriu amb qui estàs més d’acord i per què: 

Resposta model: És una energia 

neta i renovable.

Resposta oberta.

 Resposta model: Afecta negativament 

l’agricultura, la ramaderia i el turisme i produeix soroll.

 Resposta model: 

Els parcs eòlics ja no són sorollosos.

https://text-lagalera.cat/interact/public/guiesTOT_TALLERS/TT6LG/TT6LG23_ADR02_AU.mp3
https://text-lagalera.cat/interact/public/guiesTOT_TALLERS/TT6LG/TT6LG23_ADR02_AU.mp3
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Ens preparem: Text argumentatiu

Dimensió expressió escrita

Llengua catalana 6

 Escriu un text argumentatiu seguint aquests passos:

PASSOS
1  Tria un dels temes que s’han 

debatut a classe o bé un altre 
tema que t’interessi.

2 Recull informació sobre el tema.

3  Presenta el tema i escriu diferents 
arguments a favor i en contra.

4  Al final del text, explica quina és la 
teva opinió personal i justifica-la.

Resposta oberta i procedimental.


