
1ESO 

EXPRESSIÓ ESCRITA 2. Repassem el diari personal 

Recordeu que el diari personal presenta les característiques següents:  

 És un relat que recull notes diàries sobre fets quotidians, sobre els quals l’autor reflexiona. 

S’hi reflecteixen les emocions, els sentiments o els pensaments de qui escriu. 

 S’organitza en dues parts: la data (generalment s’expressa només amb el dia i el mes) i el 

cos de la narració: el protagonista conta els fets que li han ocorregut en un dia, però també 

hi pot descriure sentiments, exposar conflictes, argumentar opinions, transcriure diàlegs 

(en estil directe o indirecte), incloure anècdotes, etc. Per acabar, pot oferir el desenllaç 

d’un conflicte o, simplement, tancar la jornada. 

 Estan escrits en primera persona i els verbs apareixen en passat i present o en futur (si 

es reflexiona sobre el que passarà). 

 Poden incloure descripcions i diàlegs 

 Conté connectors temporals, que fan explícita la cronologia dels fets (aleshores, més tard, 

al mateix temps, al dia següent, ahir...); connectors de causa (perquè, ja que) i de 

conseqüència (doncs, de manera que, per tant...). 

 Poden aparéixer expressions col·loquials que mostren la personalitat del narrador i 

aporten versemblança als fets, com ara: n’estic fins al capdamunt, una passada!, quina 

llanda!... 

 

TASCA 

Redacteu una entrada del vostre diari personal d’unes 10 línies on narreu com és un dia de la 

vostra vida en confinament, expliqueu els vostres sentiments, esperances... Tot això, seguint 

l’estructura i les característiques del diari personal. No oblideu incloure almenys quatre 

connectors. 

Si teniu dubtes de vocabulari o de verbs, podeu consultar les pàgines següents: 

Diccionari Normatiu Valencià: http://www.avl.gva.es/lexicval/ 

Diccionari Castellà-Català: https://www.diccionaris.cat/ 

Redacteu l’exercici en un document word o odt i quan el tingueu redactat i AULES estiga obert, 

pengeu-lo en la TASCA Classe 03/04/2020 i envieu-me’l. Una vegada el reba, podré corregir-lo i 

enviar-vos els meus suggeriments. 

http://www.avl.gva.es/lexicval/
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