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1ESO. ACTIVITAT 2 

 

Villena a Ciutats desaparegudes 

 

La finalitat d’aquesta activitat és que sigueu 

capaços de comprendre un text oral descriptiu, 

amb l’objectiu de realitzar-ne un.  

Primer, veureu un vídeo i resoldreu de manera oral unes preguntes, finalment, prenent com a model 

el vídeo anterior, gravareu un àudio on descriureu una imatge d’un paisatge, carrer, edifici... que vos 

agrade. Una vegada ho tingueu tot fet, haureu d’enviar l’àudio de les respostes i la descripció, 

juntament amb la foto del que heu descrit a belda_vicsan@gva.es, lidia@navarrosantafe.com o 

helena@navarrosantafe.com abans del dilluns 25 de maig. 

Al final del document vos adjuntem la teoria sobre el fullet turístic i sobre la descripció. 

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

helena@navarrosantafe.com 

 

Visualitza el vídeo següent i respon les 

preguntes de manera oral, per a fer-ho grava 

un àudio. 

https://apuntmedia.es/va/a-la-

carta/programes/vist-en-tv/ciutats-

desaparegudes/capitol-10-villena- 

 

 

1) De quina comarca n’és la capital Villena? 

2) Amb quina finalitat és va construir el passeig de Chapí? 

3) A quin any és va construir? 

4) D’un van aconseguir els arbres del passeig? 

5) En quin carrer estava el Quiosc de la Paloma? Per què rebia aquest nom? 

6) Busca què vol dir l’adjectiu “mudat”? 

7) Quants anys fa que se celebra el mercat a la Plaça Major? Quins dies? 

8) Des de quin any està el rellotge al campanar de l’església de Santa Maria? 

9) Explica què era l’Orejón de Villena. 

 

 

10)  Ara et toca a tu, busca una imatge que t’agrade i descriu-la de manera oral. La duració de 

la descripció ha de durar com a màxim un minut.  

Segueix els passos següents: 

1. Planificació.  

1r. Pensa un lloc que t’agrade del teu poble i busca’n una imatge. La imatge potser del teu carrer, 

de l’institut, de la muntanya, qualsevol zona de Villena que t’agrade i on passes bons moment. 

2n. Fes un guió amb les parts que descriuràs i l’ordre que seguiràs: d’esquerra a dreta, de dins 

cap a fora... 
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1) De quin lloc es tracta? 

2) Descripció segons l’ordre que decidiu: de dins cap a fora o d’esquerra a dreta o 

de dreta a esquerra. 

3) Valoració personal, per què heu triat aquest lloc?, què el fa tan especial? 

2. Gravació 

1r. A partir de l’esquema anterior, grava un àudio en què descrigues la imatge. 

2n. No oblides incloure adjectius, verbs copulatius, connectors espacials i una comparació. 

  

3. Correcció 

a) Revisa que no hi ha cap incorrecció, si tens dubtes de vocabulari, pots consultar l’enllaç 

següent: 

http://www.salt.gva.es/va/traductor 

b) Assegura’t que has usat, almenys, tres connectors. 

 

4. Enviament 

Envia’ns: 

1) l’àudio amb les respostes del vídeo, 

2) l’àudio de la descripció i  

3) la imatge que has descrit 

 

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 
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