
Descripció oral d’un indret entranyable a partir d’una fotografia  
feta per vosaltres.

Objectiu:
Descriure aquest lloc com un lloc interessant per passar-hi uns dies de vacances, 
per visitar-lo, per viure-hi. 

1. Passos que cal seguir per redactar un bon text descriptiu:

 a) Observeu la imatge i capteu-ne molts detalls.

 b)  Establiu un ordre de la descripció (de dalt a baix, de dreta a esquerra o al revés, 
del centre cap als extrems).

 c) Utilitzeu els recursos lingüístics adequats:

  -  Estructures adjectives (predomini dels noms i els adjectius i dels complements 
del nom).

  -  Vocabulari precís i ric (amplieu el vocabulari propi consultant el diccionari, 
eviteu fer servir  els adjectius petit, gran, lleig…).

  -  Recursos retòrics (comparacions, frases fetes).

 d)  Feu servir connectors per enllaçar les idees (per ordenar: en primer lloc, a conti-
nuació, d’una banda, d’altra banda, per acabar; de conseqüència: perquè, com 
que, per tant, a més; per modificar: en canvi, però, ara bé; per resumir: és a dir, 
resumint, en altres paraules.

2. Consells per afavorir el bon discurs

 -  Perquè l’explicació que fareu resulti interessant, heu d’entendre perfectament allò 
que direu i heu d’aconseguir que l’oient també ho entengui.

 -  Heu de tenir el text escrit sencer d’allò que voleu explicar (mínim 15 línies, 
recomanable 20 línies). (Haver-lo treballat bé i tenir clar tot el que es vol dir dóna 
seguretat a l’hora de parlar en públic).

 -  Feu una targeta amb els conceptes clau (aquells aspectes que heu de dir segur). 
La targeta és un recurs per evitar perdre el fil i la podeu consultar durant l’exposició.

 -  Feu una bona presentació inicial (el vostre nom i què descriureu).

 -  Alterneu la mirada a tota la classe i a la imatge. 

 -  No reciteu el text de memòria.

 -  Utilitzeu recursos per connectar amb el públic i mantenir més viu l’interès: feu 
preguntes retòriques (ex: oi que és bonic aquest paisatge?), activeu coneixements 
comuns (ex. potser algú de vosaltres ja ho coneix?), repetiu alguna cosa perquè 
quedi ben clar el que voleu dir.

 - Feu un bon final.

3. Recurs argumentatiu

 -  Doneu la vostra opinió personal. És el millor argument per justificar si us agrada 
allò que descriviu.
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4. Entonació, veu, ritme, postura:

 - Procureu que el to no sigui massa fluix.

 - Feu entonació. Un discurs pla fa que el públic s'avorreixi.

 -  No parleu ràpid. Que qui parli tingui clar que el públic segueix l'explicació i, si 
no, repetiu la informació.

 - Mantingueu una postura segura. Això afavoreix una bona exposició.

5.  Registre

 - Heu de fer servir un llenguatge formal i adequat al nivell dels oients.




