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2n ESO. ACTIVITAT 2.  

Explica-m’ho! 

 

La finalitat d’aquesta activitat és que sigueu capaços de comprendre i de produir un text 

expositiu o explicatiu oral. Per a fer-ho, l’hem dividida en dues parts. 

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

com a model el vídeo anterior, gravareu un àudio on explicareu un tema que vos agrade. 

Una vegada ho tingueu tot fet, haureu d’enviar l’àudio de les respostes i el del text 

expositiu, a lidia@navarrosantafe.com o helena@navarrosantafe.com abans del dilluns 

25 de maig. 

Al final del document vos adjuntem la teoria sobre el text expositiu o explicatiu i un llistat 

de connectors textuals. 

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

helena@navarrosantafe.com 

 

1) 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/favorits/25-08-2019-

favorits-optimus-garden 

 

PREGUNTES 

1) Quin és el nom de l’empresa que apareix en el vídeo i que desenvolupa sistemes de 
cultiu amb hidroponia? 
 

2) D’on és aquesta empresa? 

3) Què és la hidroponia? 

4) On va instal·lar Manuel Cabrera el seu primer hort vertical? 

5) Què necessitem per tindre un jardí vertical? 

6) Qui porta els nutrients a la planta? 

7) Quina cosa no cal posar en un jardí vertical perquè plantem en l’interior? 

8) Què significa “producte de quilòmetre zero”? 

9) Què penses d’aquesta iniciativa? Sabies que existien els jardins verticals? Te’n 
posaries un a ta casa? 
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2) Ara et toca a tu, tria un tema que t’interesse i explica en què 
consisteix de manera oral. La duració de l’exposició ha de ser 
com a màxim d’un minut. Recorda que no has de donar la teua 
opinió! 
 

Segueix els passos següents: 

 

1. Planificació.  
a) Decideix de què parlaràs: un esport, un videojoc, un animal o qualsevol tema 

que t’interesse... 

b) Fes un guió en què determines quins aspectes d’aquest tema explicaràs. Per 

exemple: si tries un esport, podries parlar del nombre de jugadors, normes, el 

lloc on es practica...  

Recorda que el text ha de tindre tres parts: Introducció, desenvolupament i 

conclusió. 

 

2. Gravació 

a)  A partir del guió, grava un àudio en què expliques el tema. 

b)  No oblides incloure connectors. 

  

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: 

a. l’àudio amb les respostes del vídeo 

b. l’àudio de l’exposició  

 

 

 

EL TEXT EXPLICATIU O EXPOSITIU: definició, estructura, característiques i recursos 

1. Definició 

Són textos en què s’explica un tema de manera objectiva (no apareix mai cap opinió). 

2. Estructura 

 Títol. Encapçala l’article, pot sintetitzar-ne el contingut, però per damunt de tot ha de 

ser suggeridor. 

 Introducció. Presentació del tema que es tractarà. 

 Desenvolupament. Exposició de la informació sobre el tema. 

 Conclusió. Resum de les dades més importants. 
 

 

 

http://www.salt.gva.es/va/traductor
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3. Característiques lingüístiques 

 Ús de la 3a persona del singular. 

 Apareixen verbs en present d’indicatiu. 

 Predomini de connectors d’ordre (per començar, d’una banda, d’una altra banda, 
finalment, per acabar...), causals (ja que, perquè, com que...) i consecutius (per tant, així 

doncs...) 

c. l’àudio de l’exposició  

LLISTAT DE CONNECTORS 

1. Per avançar en el text i marcar l'ordre d'exposició: 

• En primer lloc, en segon lloc... per últim. 

• D'una banda..../ d'altra banda... 

• Primerament.../ a continuació.../ 

finalment... 

 

• Pel que fa això últim... 

• En relació amb el que acabem de dir... 

• Quant a ... 

• Referent a aquesta última qüestió... 

• Després d'això que hem dit... 

2. Per concloure el text 

• Com a conclusió final... 

• Per concloure... ( Per acabar...) 

• Comptat i debatut  

• En definitiva... (En resum...) 

 

• Finalment... 

• Com a resultat del que hem exposat... 

• Per tant... 

• Així doncs... 

 

3.  Connectors per insistir o continuar sobre el mateix punt: 

 més a més.../A més.../ A més d’això... / I encara més.../ Així mateix.../ Tanmateix.../ 

Així doncs.../ Tot seguit.../ D'altra banda... 

4. D'oposició i objecció: 

Però.../ En canvi.../ Malgrat que.../ No obstant això.../ Amb tot.../ Tot i que.../ Tot i això.../ 

Ara bé.../ Encara que.../Al contrari.../ Tanmateix... /Amb tot i amb això... 

5. Connectors que indiquen causa: 

Perquè.../Vist que.../ A causa de.../ A causa que.../ Ja que.../ Puix que.../ Per culpa de.../ Com 

que.../ Car.../ Atés que.../ Considerant que... 

6. Connectors que indiquen conseqüència: 

Doncs.../ Per tant.../ Per això.../ De manera que.../Per aquest motiu.../ Cosa que.../ Així és 

que.../ Per consegüent.../ En conseqüència... 

7. Connectors que indiquen finalitat: 

Per tal que.../ Per tal de.../ perquè.../ A fi de.../ A fi que.../ Amb l'objectiu que.../ Amb 
l'objectiu de... 

 

CONSIDERACIONS QUE HEM DE TINDRE EN COMPTE AMB ELS CONNECTORS: 

• Cal ser originals i no repetir sempre els mateixos connectors. Això farà el text més 

atractiu al lector i evitarà la monotonia. 

• Si utilitzem connectors dobles, hem de recordar-nos-en d'incloure sempre les segones 

parts: D'una banda,...  D'altra banda,....              En primer lloc,...  En segon lloc,... 


