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Competència: expressió escrita 

Model de text argumentatiu amb problemes  

La Facultat de Ciències de l’Educació està interessada a conèixer  
quins són els hàbits esportius entre els seus estudiants, i per això 

t’ha demanat que escriguis un article d’opinió en què: 
 

- descriguis la teva relació amb el món de l’esport i els teus hàbits 
esportius. 

- analitzis els diversos àmbits que poden haver influït en aquests 
hàbits esportius (família, escola, amistats...). 

- valoris el tractament que es dóna als hàbits esportius en les 
diverses etapes del sistema educatiu. 

 
El text s’utilitzarà per a l’estudi “Recursos per fomentar la 

participació en activitats esportives”, que duen a terme experts en 

Didàctica de l’Educació Física. 
 

Escriu l’article d’opinió, d’unes 200 paraules, a continuació. 

Jo crec que sóc una noia esportiva encara que ara no practico cap 

esport de forma oficial. Quan anava a l’institut jugava en un equip de 
basquet. Entrenàvem dos cops per setmana. No era un equip 

professional, era una extraescolar on ho passàvem bé. 
En un principi no volia entrar en l’equip, però les meves amigues van 

insistir i jo vaig accedir. Primer no vam ser molts en l’equip, però 
després van incorporar-se més alumnes i de diferents edats, creant 

així dos equips. 

A l’escola, quan era més petita feia ball, però quan vaig ser una mica 
més gran vaig formar part de l’equip de handbol. Vaig estar 

practicant aquest esport durant molt de temps, m’agradava molt. 
Allò que feia aquell esport tan especial era la seva entrenadora. Una 

dona dura però molt simpàtica. Ella era molt estimada per els nens i 
sobretot pels pares, perquè ella va ser entrenadora d’alguns dels 

nostres pares i mares quan eren joves. 
M’enrecordo que ho passava molt bé. De tan en quan l’entrenadora 

organitzava un partit de handbol de pares contra nens, una 
experiència fantàstica. 

Personalment, crec que fer esport és molt important, sobretot en 
l’escola. Els nens, com més petits, necessiten moure’s, corre i jugar. 

L’esport és l’activitat perfecte perquè surtin de casa per jugar. 
També és una manera d’ensenyar el treball col·lectiu i saber 

compartir. 
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Quins problemes hi veieu? Com el podríeu millorar? Tingues en 
compte aquests aspectes. 

 
□  Faltes 

□  Connectors 
□  Signes de puntuació 

□  Informació irrellevant 
□  Repetició idees 

□  Última tasca no resolta 
□  ... 

 

 

 

 

 

 

 


