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1ESO. ACTIVITAT 1. Part 2 

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 segona part, haureu d’elaborar un fullet turístic. Quan el tingueu fet, haureu d’enviar-lo a 
helena@navarrosantafe.com, belda_vicsan@gva.es o lidia@navarrosantafe.com, abans del divendres 
15 de maig. 

Al final del document vos adjuntem la teoria sobre el fullet turístic, llegiu-la abans de fer el fullet! 

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

 

Ara et toca a tu, has de fer un fullet turístic sobre les Festes de Moros i Cristians 
de Villena.  

Segueix els passos següents: 

1. Planificació  

a) Tin present que la finalitat del teu fullet serà presentar els aspectes més destacats de les 

Festes de Moros i Cristians de Villena i animar la gent a visitar-les. 

b) Pensa en quines coses pots explicar: les dates de celebració, les comparses, els actes, la 

música, la indumentària... 

c) Fes un esquema previ en què determines de què parlaràs, en quin ordre i amb quina 

profunditat. 

d) Pensa un títol atractiu que ens invite a visitar les festes. 

e) Busca imatges que puguen ajudar-te a completar la informació del text i a fer-lo més 

atractiu.  

f) Pensa en quin format li donaràs: com organitzaràs la informació i les imatges en el full, els 

colors i la grandària de la lletra, la col·locació del títol, etc.  

g) Si cal, investiga en Internet; però, atenció, no copies... 

 

2. Redacció del text 

1r. Escriu el títol. 

2n. Redacta el text, exposa i explica de manera ordenada la informació que has seleccionat en 

l’esquema. Has d’organitzar-la separada en paràgrafs segons el tipus d’informació que estàs 

donant. El text ha de tindre una extensió màxima de 100 paraules. 

 

3. Correcció 

a) Revisa que la informació que aportes té sentit i està relacionada amb el tema. 

b) Assegura’t que el text presenta les característiques dels fullets turístics (extensió curta, 

organitzat en paràgrafs breus, de lectura fàcil, etc.). 

c) Comprova que no hi ha cap falta d’ortografia ni de puntuació. 

 

4. Elaboració definitiva del fullet. 

Has de fer la versió definitiva del fullet utilitzant el text que has redactat i corregit, el títol i les imatges. 

Pots fer-lo a mà o amb l’ordinador. 
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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.  
 


