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Continguts Sessió B. Diàleg i Argumentació

I. Què és el diàleg argumentatiu?

II. Com es pot implementar a 
l’aula?



És un procés dialògic interpersonal i/o intrapersonal:
• Es contraposen dues opinions (tesi, antítesi)
• Es tendeix a triar la més plausible segons criteris
• Els productes d’aquest procés dialògic s’anomenen arguments

Exemple: 
Consumir grans quantitats de sucre en begudes ensucrades causa obesitat. 
No s’haurien de comercialitzar productes que posen en risc la nostra salut. 
Per això s’haurien de prohibir les begudes ensucrades a les escoles.

Què és argumentar?



Estructura dels arguments (Reznitskaya & Wilkinson, 
2017, p.17):

2a. Raó: Els 
productes 

que són un 
risc per a la 

salut no 
s’haurien de 

comercialitzar

Posició:  La venda de 
begudes ensucrades a 
les escoles s’hauria de 

prohibir

1a. Raó: El consum 
de grans quantitats 
de sucre en les 
begudes 
ensucrades causa 
obesitat

Argument bàsic: 
posició (o conclusió) 
recolzada per raons. 
Les raons s'utilitzen 
per justificar la 
posició.

EVIDÈNCIA
Els resultats dels estudis clínics, 

mostren que un consum addicional 
de sucre augmenta en un 60% el 

risc de patir obesitat

3a. Raó: 
La obesitat planteja 

riscos seriosos de la salut 
de la població 

(hipertensió, diabetis,...)

REPTE
Algú podria dir que 

prohibir la venda de 
begudes ensucrades 

a les escoles  
restringeix la llibertat 

individual

RESPOSTA AL REPTE
La prohibició només 

afectaria  la venda de 
begudes a les escoles, i no 

prohibeix comprar 
begudes ensucrades a la 

població



• Examinar l’acceptabilitat de les raons

• Examinar la connexió lògica entre les raons i la posició

• Examinar la qualitat de l’evidència

Què és argumentar bé? Hi ha nivells?

• Nivell 1: “Crec X” (afirmació simple)

• Nivell 2: “Crec X + dades” (justificació simple)

• Nivell 3: “Crec X + dades perquè... (justificació amb relacions)

• Nivell 4: “Crec X + dades perquè... Encara que... (justificació amb relacions i 

refutació)



Objectius de l’argumentació

• Donar suport a les pròpies declaracions amb proves
• Recollir dades / proves
• Avaluar les dades / evidències (per exemple, preguntant-ne la 

validesa de la seva font)
• Comprendre per què una perspectiva és menys plausible que 

una altra
• Identificar diferents motivacions / raons / veus en fonts / proves
• Desenvolupar habilitats de deliberació
• Reconèixer el valor dels aspectes socials de l'aula (treball en 

petit grup, col·laboració, discussió)



Diàleg i argumentació a l'aula

1. Activitat en 
petit grup

2. Objectius 
específics de 
diàleg i 
aprenentatge

3. Ensenyament 
dialògic

Pensar 
conjuntament

Assolir
objectius
concrets

Centrat en 
l’alumnat



Objectius de l’ensenyament dialògic (Alexander, 2005)

Com ha de ser el 
diàleg?

•Col·lectiu: Tasques comunes

•Recíproc: Escoltar, compartir idees, considerar alternatives

•Suport: Els estudiants no tenen por d’expressar-se i ajudar-se 
mútuament

•Deliberatiu: Els estudiants construeixen les respostes mútues a  
partir de les dels altres, creant línies de pensament consistents

•Intencional: El diàleg sempre està relacionat amb un o més 
objectius d’aprenentatge

•Empàtic i afectuós: Escolta els altres amb respecte

•Participació activa en la creació de coneixement:
-Contribucions clares i compartides
-Contribucions justificades
-Respostes constructives
-Clima de confiança i col·laboració



Com és l’aula dialògica? (Fisher, 2007) 

INTERACCIÓ DIALÒGICA:

Preguntes de l’alumnat

Agenda dels estudiants: 
Imaginativa, reflexiva i bilateral

Enfocament exploratori i dirigit a 
diversos punts de vista

Persuasiu i democràtic

Respostes obertes i plausibles

Comunitat investigadora

Representació “Jo-Tu”

INTERACCIÓ TRADICIONAL:

Preguntes del docent

Agenda del professorat: 
Informativa i unilateral

Enfocament i punt de vista 
limitat

Autoritari i unidireccional

Respostes tancades i úniques

Competició

Representació ”Jo-Això”



Diàleg RECITATIU i diàleg COL·LABORATIU

Docent: Quines són les característiques que 
creieu, o que [l'estudiant aixeca la mà], que 
creieu que té Amy, i digueu-me per què creieu 
que [dos estudiants aixequen les mans] té 
aquestes qualitats ... D'acord? JOAN? 
Alumne J: Li preocupa el medi ambient perquè 
té cura de l’oca. 
Docent: D'acord, així que ella es fa càrrec. 
[Escriu a la pissarra]. Bé. Un altre, Tony. 
Alumne T: No intenta matar la guineu, eh, 
perquè va intentar matar l'oca. 
Docent: D'acord, per tant, això està relacionat 
amb la cura? 
Alumne M: sí. 
Docent: D'acord..

Docent: D'acord. La gran pregunta d’avui és: 
hauria de guardar Amy l’oca? Podeu començar. 

Alumne J: Umm, crec que l’Amy hauria de tenir 
l'oca, perquè l'oca ha d'estar amb ella, o bé el 
tornaran a matar. 

Alumne M: Crec que l'Amy hauria de deixar anar 
l'oca, perquè ell ... mereix, mereix ser lliure. I um
/ 

Alumne J: // Sí, però pot ser mossegat per - pot 
morir, perquè la guineu se la pot menjar

Alumne M: Sí, però això és um, però això forma 
part de la natura. Tot mor. La gent surt a fora i 
aixafa insectes. I la guineu surt i es menja l’oca.

RECITATIU vs. COL·LABORATIU



1. Es relaciona amb allò que creiem i sabem

(promou el processament de la informació)

2. Desafia les afirmacions i apel·la a les raons

(pensament crític)

3. Permet el desenvolupament de noves idees

(pensament creatiu)

4. Inclou afecte i respecte pels altres

(pensament afectuós)

Com parla el docent dialògic? (Fisher, 2007) 



Preguntes d’un docent dialògic. Exemples...

Possibles focus Preguntes “dialògiques”

Processament profund de la informació Què saps sobre ....? 

Processament estratègic de la informació Com ho has après?

Processament de la informació conceptual Què significa aquest concepte?

Fer avaluacions basades a  raons Per què creus que...?

Construir opinions basades en evidència En què et bases per dir que ...?

Fer preguntes crítiques Quines  preguntes es podrien fer?

Argumentar les opinions Como justificaries ....?

Aplicar la imaginació Què passaria si ....?

Generar hipòtesis, idees, solucions Quina és una idea pertinent per una solució possible?

Desenvolupar competències Quin mètode utilitzaries per a...?

Avaluar el treball propi i dels altres Ho hem aconseguit! Què podriem fer ara per ...?

Reflexió 
sobre la 

informació

Pensament 
crític

Pensament 
creatiu



Què és el pensament afectuós?

El PENSAMENT AFECTUÓS és la manifestació final de 
l’empatia.
El pensament afectuós o el pensament empàtic es
desenvolupa a través de:

• Donar / tenir temps per expressar-se
• Donar / tenir oportunitats d’identificar-se amb altres 

perspectives
• Expressar aquestes identificacions mitjançant un diàleg 

constructiu
• Transformar l’aula en una comunitat de recerca on totes les 

opinions siguin importants



Pensar conjuntament: com es manifesta?

 Hi participen activament diversos estudiants
 Tothom escolta i accepta com a vàlides les opinions / idees de 

tothom.
 Les preguntes plantejades activen el pensament crític i / o creatiu.
 Els participants CO-construeixen les seves idees a partir de les 

idees dels altres
 Els participants justifiquen la seva opinió mitjançant un tipus 

d’evidència (per exemple, imatges d’un text), etc.



RESUM

• El concepte d’alfabetització cultural es redefineix com una 
pràctica social dialogant.

• Està recolzada en una interacció tolerant, inclusiva i empàtica 
amb els altres. 

• Aquesta re-conceptualització del concepte vol emfatitzar la idea 
mateixa del diàleg intercultural: un procés dinàmic i co-construït 
contínuament.

• L’argument consisteix en un procés dialògic i interpersonal o 
intrapersonal que confronta almenys dues posicions entre si i tria, 
o tendeix a triar, la més plausible d’elles, en funció de criteris. 

• Un bon argument hauria de contenir una afirmació, dades o 
proves que donin suport a la declaració i una explicació que 
mostri com es relacionen la declaració i les proves.


