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TALLER 2 - ARGUMENTAR AMB SOLIDESA - JOSEP M. CASTELLÀ

ACTIVITAT AUTOAVALUACIÓ 1 - ANÀLISI DELS ARGUMENTS

OBJECTIU
Saber detectar arguments i fal·làcies en discursos variats i trobar-ne
l’estructura.

TEMPS NECESSARI
Lliure.

NOMBRE DE PERSONES
Individual.

NECESSITATS TÈCNIQUES
Paper, bolígraf i ordinador.

INSTRUCCIONS
1. Analitza discursos breus dels que pots trobar a la xarxa i identifica’n la tesi.
2. Quins arguments o raons serveixen per defensar la tesi?
3. Sap justificar cada argument? Amb quines estratègies: (autoritat, benefici,
model, analogia...).
4. Utilitza fal·làcies? Quines?
5. En acabar, reprèn la tesi?

GUIA PER A L’AUTOAVALUACIÓ I REFLEXIÓ
https://www.youtube.com/watch?v=BmbcSsh6mm0
Tesi del discurs: El treball social és necessari a la societat
Arguments o raons:
- Posa èmfasi en aquelles persones i grups més vulnerables i amb risc
social, però abasta tots els sectors de la població.
- Vol promoure els drets de les persones amb un compromís ètic.
- Vol donar suport a persones i grups en situacions complexes i de canvi
vital per oferir-los un acompanyament professional.
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Detecta necessitats per orientar les polítiques socials i per tant treballa
en xarxa amb d’altres professionals.
Realitza dinamització comunitària.
Participa en plans d’intervenció i projectes de recerca.
És clau per assegurar l’estat del benestar.
S’especialitza en detectar necessitats socials i en promoure solucions.

Com els justifica:
- Algunes d’aquestes persones són víctimes de violència de gènere,
persones sense sostre, persones dependents, famílies en procés
d’adopció, adolescents amb problemes de salut, immigració o persones
que es troben en centres penitenciaris i les seves famílies.
- Dota d’eines les persones perquè siguin elles les promotes del seu propi
canvi.
- A través de la figura del treballador/a social, que aniria al domicili,
parlaria amb les persones, escoltaria les seves necessitats, avaluaria la
seva situació, buscaria els recursos pertinents i, si calgués, la
col·laboració d’altres professionals.
Reprèn la tesi al final?
- Sí: “El treball social promou la qualitat de vida des de la perspectiva dels
drets humans i qualsevol persona la pot necessitar en algun moment
de la seva vida. Allà hi serem”.
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