Arguments:

Arguments per exemple:

Arguments per analogia:
Conclusió: Si volem conservar
la vegetació del Parc Nacional
d’Aigüestortes cal que en
restringim l’accés.

Conclusió: Israel no és un Estat legítim.
-Els països del voltant mai l’han reconegut com a actor
internacional.
-Vulnera els drets humans dels palestins.
- Les fronteres han anat variant en els darrers anys
obviant la voluntat dels palestins.

El parc de Yellowstone va
permetre durant varis anys l’accés de turistes amb vehicles
motoritzats. En conseqüència la vegetació autòctona com
avets i flors, eren arrancades, maltractades i molts cops
xafades. A més, el lliure accés comportava que vehicles
circulessin fora dels camins, malmetent una vegada més, la
vegetació pròpia de l’entorn. Per garantir la supervivència
de l’ecosistema, les autoritats van denegar l’accés total
dels cotxes. Amb els anys, es van tornar a créixer plantes
allà on feia anys hi estaven circulant vehicles. Els arbres van
començar a cobrir aquelles marques que havien fet els
turistes. Així doncs, podem concloure que si restringim
l’accés al Parc Nacional d’Aigüestortes, podrem també
conservar la vegetació com ja va passar a Yellowstone.
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Arguments:

Arguments d’autoritat:
Conclusió: Les polítiques públiques
d’augment de pressupost faran créixer
l’economia.
Segons Keynes, l’efecte multiplicador
d’un € invertit en infraestructures
porta a augmentar la demanda interna
d’un país. Un Estat, en invertir en
infraestructures, està a la vegada
creant llocs de treball i aquests nous treballadors
consumiran productes que abans no podien consumir ja
que no tenien un salari.
Paul Krugman, en el seu llibre “Acabad ya con la crisis”
defensa que les polítiques d’austeritat comporten majors
dificultats per retornar el deute, ja que en comptes
d’estimular l’economia la contrauen. El seu posicionament
defensa que cal reactivar una economia mitjançant la
creació de llocs de treball públics i d’aquesta manera
reactivar l’economia productiva.

Arguments

de

les

causes:

1-Conclusió: Els funcionaris són menys eficients.
El funcionaris, un cop han aconseguit la plaça,
s’acomoden en el lloc de treball i com no poden ser
acomiadats, no tenen incentius per millorar.
2-Conclusió: Els serveis de primera necessitat han de
ser públics per a que siguin més econòmics.
Les empreses públiques no poden tenir beneficis,
per tant, al reduir-se la diferència entre el preu de
cost i el de venda, el que acaba pagant el consumidor
serà menor.
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Arguments:

Arguments deductius:
1-Si practiques esport, estaràs
en bona forma.
Practiques esport.
Llavors estaràs en bona forma.

2- Si vas a l’estranger, aprendràs altres llengües.
No has anat a l’estranger.
No aprendràs altres llengües.
*Seran vàlids si les premisses ho són.
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