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1r ESO. ACTIVITAT 1. Part 1 

 

Vine a Villena! 

 

La finalitat d’aquesta activitat és que sigueu capaços de comprendre i determinar les característiques 
d’un fullet turístic amb l’objectiu de crear-ne un. Per a fer-ho, l’hem dividida en dues parts. 

En aquesta primera part, heu de llegir el fullet següent i fer les activitats que es demanen. Una 
vegada les tingueu fetes, heu d’enviar-les a helena@navarrosantafe.com, belda_vicsan@gva.es o 
lidia@navarrosantafe.com, abans de divendres 8 de maig. 

Al final del document vos adjuntem la teoria sobre el fullet turístic i sobre la descripció, llegiu-la abans 
de fer les activitats. 

Si teniu algun dubte, escriviu-nos a helena@navarrosantafe.com, belda_vicsan@gva.es o 
lidia@navarrosantafe.com.  

 

 

Llig el fullet turístic que tens a continuació i respon: 

 

1) De què parla el text? 

2) Quina és la finalitat del text? 

3) Assenyala l’estructura d’aquest fullet turístic (títol, text i elements gràfics). 

4) Resumeix el contingut del text. 

5) Busca una descripció en el text i copia-la. 

6) Busca en el text tres característiques dels fullets turístics i escriu-les. 
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EL FULLET TURÍSTIC: definició, estructura i característiques 

1. Definició 

Document descriptiu breu en què es presenten els aspectes més destacats d’un lloc (una ciutat, una 

comarca, una zona natural...) amb l’objectiu d’animar la gent a visitar-lo.  

2. Estructura 

 Títol. Títol atractiu que invita a visitar el lloc.  
 Text. Normalment sol incloure informació sobre la localització de l’espai que presenta, sobre els 

mitjans de transport, vies de comunicació, etc., que permeten arribar-hi, sobre els elements d’interés 
que s’hi poden visitar o admirar; sobre les activitats que s’hi poden fer; sobre establiments per a 
allotjar-se i dormir.  

 Elements gràfics. Elements (fotografies, plànols ...) que ajuden a fer més atractiu el que s’hi descriu. 
 

3. Característiques 

 Té una extensió curta. 
 S’organitza en apartats breus. 
 Combina textos i imatges. 
 És de lectura fàcil. 
 Abunden els substantius i els adjectius. 
 La descripció que ofereix quasi sempre és elogiosa i, per tant, subjectiva; ja que el seu objectiu és 

promocionar el lloc.  
 

LA DESCRIPCIÓ: definició, tipus, característiques i recursos 

1. Definició 

Text que descriu d’una manera detallada i ordenada les característiques d’un objecte, d’un lloc, d’una 

persona... 

2. Tipus 

Objectiva: l’emissor reflecteix el que veu de manera neutra, no opina ni valora. 

Subjectiva: l’emissor inclou impressions, sentiments o valoracions. 

3. Característiques lingüístiques 

 Abundància d’adjectius qualificatius, que expressen les qualitats del que es descriu.  

pantalons curts, llibre exitós 

 Utilització de verbs atributius (ser, estar, semblar, paréixer) que assignen característiques a allò 
que descrivim.  

La bicicleta és nova. Joan sembla cansat 

 Ús de connectors espacials per a situar el que es descriu: lluny, prop, ací, allí, dalt, baix, , damunt, 
davall, a la dreta, a l’esquerra, davant, darrere, dins, fora, enmig, al centre, als costats, enfront,  a 

l’altra banda, al costat, a través, més enllà, a l’interior, a l’exterior... 

darrere de les columnes, enmig de la gent 

4. Recursos lingüístics 

 Ús de la comparació.  

blanca com la neu, lleuger com una ploma 


