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CIÈNCIES NATURALS 1rESO D-E 
 
PRIMERA SETMANA 
 
ACTIVITAT 1 
Tria una d’aquestes imatges, la que més t’agradi... 
Què et suggereix? Quina relació hi trobes entre l’aigua, la natura i els 
éssers vius?  
Podríem viure sense aigua?  

imatge 1                                                                                       imatge 2 
 

ACTIVITAT 2 
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TASQUES SEGONA SETMANA 
 

ACTIVITAT 3 

 
 
En aquesta activitat et proposem que ens expliquis alguna recepta de                     
cuina o algun petit experiment que hagis fet a casa durant aquests                       
dies i en el qual hagis utilitzat i necessitat AIGUA!!! Ens pots enviar                         
fotos que hagis fet també!!!!  
Si no n’has fet cap, ARA és el moment per fer-ne un o cuinar algun plat                               
BONÍSSIM i que ens puguis explicar!!!! 
 

Per si de cas, us  en proposem dos per a què puguem experimentar amb l’aigua: 
 
EXPERIMENT 1 OU I VINAGRE 
 
Agafeu un got i hi poseu vinagre i un ou a dins….deixeu passar les hores, i 
observeu què va passant….què li passa a la closca? surten bombolletes? de què 
poden ser? 
 
 
EXPERIMENT 2  EL SUPERPODER DEL SABÓ 
 
Agafeu un plat, hi poseu aigua i hi podeu afegir diferentes espècies que tingueu a 
casa, primer ho podeu fer amb pebre, canyella o alfàbrega i després ho podeu 
provar amb les altres espècies. 
 
Veureu com s’escampen per tota  la superfície del plat. 
Després us poseu una mica de sabó en un dit i toqueu l’aigua...QUÈ PASSA?? 
 
Per què penseu que quan rentem la roba necessitem sabó? 
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ACTIVITAT 4 
 
Ompliu la taula següent: 
 

He recordat perquè és important 
l’aigua pels éssers vius 

 

M’organitzo  el temps per a treballar 
a casa 

 

Estic content amb el resultat del 
treball 

 

Quina nota creus que et mereixes   

Quina activitat t’ha agradat més   
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ED. VISUAL I PLÀSTICA    I  LLENGUA I LITERATURA CASTELLANA 
 
GESTOS QUE CUREN 

L’objectiu d’aquesta activitat és d'ANIMAR les persones malaltes a una ràpida           

recuperació i donar les gràcies a tots els professionals dels hospitals i residències             

pel gran esforç que estan fent en aquesta situació tan difícil per a tothom. 

El coronavirus ha fet que ens haguem de quedar a casa per protegir-nos; però              

moltes persones han de sortir per cuidar de tots nosaltres. Són les que s’ocupen              

d’atendre els malalts als hospitals, les que ens atenen a les farmàcies i als              

supermercats i en tots els serveis bàsics i de seguretat... 

Els podem agrair la feina que fan enviant-los cartes, postals, dibuixos i totes             

aquelles creacions que ens permetin expressar el nostre agraïment i solidaritat. 

ACTIVITATS: 

1. La tasca que hauràs de fer és crear i dissenyar una targeta postal en la que                 

hauràs d’escriure a l’anvers un missatge positiu, d’ànims als malalts o als            

professionals sanitaris. Utilitza el material que creguis convenient. 

Respecte al missatge positiu, hauràs d’utilitzar les expressions que has treballat           

aquestes setmanes anteriors relacionades amb la matèria de llengua castellana          

(Núria Mayoral). 

2. Dissenya un segell de correus i el representes a l’anvers de la postal a mà                

esquerra. 

En finalitzar, faràs fotos del teu treball i ens l’hauràs d’enviar per correu. 

A continuació tens les mides  d’una postal.  
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En aquest enllaç trobaràs idees de què dissenyar. 

CÒPIA L’ENLLAÇ 

https://www.pinterest.es/search/pins/?q=Tarjetas%20de%20acuarela&rs=srs&b_id=

BELPAVRts1NAAAAAAAAAAAASOs8_K6upQ1mhZ04FplbsOZamK5kCO3zHyP5py

40Sc5-8yFDltBQr0b2XaTlymzY&source_id=RpySoH7s 

 

3. Si vols, és opcional, però m’agradaria que enviessis les fotos del teu treball per               

correu electrònic, a les següents adreces: 

 

A Assumpte has de ficar: #cartesquecuren 

 

 

 

https://www.pinterest.es/search/pins/?q=Tarjetas%20de%20acuarela&rs=srs&b_id=BELPAVRts1NAAAAAAAAAAAASOs8_K6upQ1mhZ04FplbsOZamK5kCO3zHyP5py40Sc5-8yFDltBQr0b2XaTlymzY&source_id=RpySoH7s
https://www.pinterest.es/search/pins/?q=Tarjetas%20de%20acuarela&rs=srs&b_id=BELPAVRts1NAAAAAAAAAAAASOs8_K6upQ1mhZ04FplbsOZamK5kCO3zHyP5py40Sc5-8yFDltBQr0b2XaTlymzY&source_id=RpySoH7s
https://www.pinterest.es/search/pins/?q=Tarjetas%20de%20acuarela&rs=srs&b_id=BELPAVRts1NAAAAAAAAAAAASOs8_K6upQ1mhZ04FplbsOZamK5kCO3zHyP5py40Sc5-8yFDltBQr0b2XaTlymzY&source_id=RpySoH7s
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CATALÀ: COMPRENSIÓ LECTORA 
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ORTOGRAFIA: AGUDES, PLANES, ESDRÚIXOLES 
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EXPRESSIÓ ESCRITA: CORREU ELECTRÒNIC 
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MÚSICA 
Aquí teniu les tasques de música per a les dues properes           

setmanes (de l’11-5 al 22-5) pels alumnes amb adaptació curricular i           
aquells que no tingueu llibre i no pugueu accedir al llibre digital facilitat             
per l’editorial. Els alumnes que esteu fent les tasques del classroom de            
música no heu de fer aquestes tasques. Llegiu bé tots els punts abans             
de començar... 

1. Si no vols o no pots, no cal imprimir aquest document. Pots fer les              
activitats en fulls o en una llibreta i enviar-me una foto. Els exercicis 3 i 7                
són de pràctica instrumental. 

2. M’heu de retornar una foto o un document amb els exercicis 2, 5 i 6 fets, i                 
si és possible, un vídeo o àudio tocant l’exercici 3 i 7. Si no us podeu                
gravar en vídeo o àudio i no podeu enviar la foto o el document digital, no                
passa res, ja m’ensenyareu el que heu fet i com toqueu les cançons quan              
ens tornem a veure. 

 

 ACTIVITATS 

  

1. Fixa’t en els signes de repetició amb aquests exemples. Fixa’t que quan la             
primera línia de repetició no hi és, es repeteix del començament. 
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2. Ara copia la cançó Pocahontas en els pentagrames inferiors i posa el nom a              
totes les notes : 

  

 

  

3. Interpreta amb la flauta o amb l’instrument que vulguis aquesta melodia. El do             
greu del final no l’has de fer (correspon al primer per a la repetició del tema) 

  

 4.  Ara fixa’t en les repeticions amb caselles: 
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5. A continuació escriu el nom de totes les notes de la cançó Aladdin (fixa’t que la                
casella 1 dura dos compassos i, quan repetim, hem de saltar a la casella 2) 

 

6. Copia en els pentagrames del compàs 27 al 34 de la cançó (les dues línies del                 
mig) 

 

 

  

7. Intenta tocar amb la flauta tota la peça. Recorda que dues notes iguals lligades               
són com una de sola més llarga i fixa’t molt bé en els signes de repetició. 

  

  

FI DE LES TASQUES DE MÚSICA 
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U.D.5: LA PREHISTÒRIA. 

 Recordem: 
Els historiadors han dividit l’estudi del passat en períodes per poder entendre            

millor l’evolució de l’ésser humà fins a l’actualitat. 

Aquests període s’anomenen edats de la història i són: la prehistòria, l’edat            

antiga, l’edat mitjana, l’edat moderna i l’edat contemporània 

 

La primera etapa del passat humà és la prehistòria, la qual engloba tot el que               

va passar abans de la història (des de fa uns 5 milions d’anys a fa uns 6.000                 

anys). 

La història es va iniciar amb la invenció de l’escriptura (fa 5.500 anys), aquesta              

etapa es divideix en edats: edat antiga, edat mitjana, edat moderna i edat             

contemporània. 
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La 
prehistòria la dividim en tres edats: Paleolític (des de fa 5 milions d’anys fins              

fa 10.000 anys), el Neolític (fa 10.000 anys fins fa 6.000 anys) i l’edat dels               

metalls (fa 6.000 anys fins fa 5.000 anys). 

En el Paleolític es produeix el procés d’hominització: procés evolutiu          

mitjançant el qual els nostres avantpassats van adquirir els trets (les           

característiques, que ens defineixen com a espècie (homo). 

Durant el Paleolític els éssers humans: 

- vivien en tribus nòmades. En habitatge rudimentari: a prop dels rius, a l’aire             

lliure, coves, abrics o en cabanes fràgils. 

- vivien de la caça, la pesca i la recol·lecció de fruits (economia            

depredadora). 

-       Les seves eines eren de pedra tallada (sobretot de sílex), os, banyes i fusta. 

 



INS JOSEP TAPIRÓ 
CURS 19-20 

-       Vestien amb pells d’animals 

- Desenvolupen l’art rupestre. Les pintures parietals són pintures realitzades          

a les parets de les coves: amb finalitats màgiques, zoomòrfiques          

(representaven animals: bisons, cérvols, cavalls, ...) i policromes        

(utilitzaven diferents colors, realitzats amb pigments naturals, cendres,        

terres argiloses, ...) i naturalista (pretenien que semblessin reals). També          

trobem relleus en coves o objectes petits (banyes, os o fusta) i venus:             

petites escultures (figures) amb finalitat màgica (fertilitat/reproducció). 

Durant el Neolític els éssers humans: 

- Passen de ser nòmades a sedentaris, en llogarets a prop dels rius. 

- Viuen de l’agricultura, la ramaderia, la recol·lecció de fruits, la caça i la             

pesca. 

- Les seves eines són de pedra polida, elaboren noves eines: aixada, falç,            

molí per moldre gra, .... També realitzaran els primers teixits, amb telers            

rudimentaris, i ceràmica feta a mà. 

- Les pintures neolítiques representen animals i persones de manera molt           

esquemàtica, representant escenes, generalment monocromes Aquestes      

s'anomenen pintures llevantines. 

- Els morts ja eren enterrats en necròpolis (ciutat dels morts) dins d’urnes de              

ceràmica, en sitges, ... amb un aixovar (objectes que representaven          

pertanyien a la persona enterrada) als afores dels llogarets. 

L’edat dels metalls: 
Fa uns 6.000 anys, a l’Orient mitjà es donarà el pas del Neolític a l’edat dels                

metalls. En aquest moment els éssers humans van aprendre a treballar els            

metalls: coure, bronze (aliatge d’estany i coure) i ferro (un metall encara més             

fort). 
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Activitat 1: Cronologia. Respon les preguntes següents. 

a) Quan va començar l’edat dels metalls? 

__________________________________________________________ 

b)   A quina altra etapa de la prehistòria va succeir l’edat dels metalls? 

__________________________________________________________ 

c) Ordena cronològicament la seqüència en funció del moment en què van           

començar a utilitzar aquests metalls: bronze, ferro, coure. 

1r. Edat del ___________________ 

2n Edat del ___________________ 

3r Edat del ___________________ 

 
Durant l’edat dels metalls es produiran tot un seguit: 

- Els petits llogarets creixeran fins a convertir-se en petites ciutats. 

- Invents importants de l’edat dels metalls: 

o   Objectes de metall: armes, eines i joies. 

o   La roda va millorar el transport. 

o La vela: els vaixells es mouen gràcies a la força del vent, no tan               

sols per la força humana (rems). 

o L’arada va permetre llaurar grans extensions de terreny més          

ràpidament. 
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- Es va desenvolupar el comerç. 

- Les riqueses fruit del comerç va implicar un increment de les lluites per              

controlar les zones més riques (ciutats riques en metalls o en les rutes             

comercials) i que emmurallessin les ciutats per tal de defensar-les. 

- Van sorgir noves ocupacions socials: guerrers, sacerdots, artesans,         

comerciants. 

- Es produeixen les primeres divisions socials, augmentant les diferencies i           

desigualtats socials. 

 

Activitat 2: Anomena quatre innovacions importants de l’edat dels metalls: 

1.    _______________________________________________________ 

2.    _______________________________________________________ 

3.    _______________________________________________________ 

4.    _______________________________________________________ 

 
Activitat 3. Enumera quatre canvis importants en la manera de viure que es             

van produir durant l’edat dels metalls. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

- Durant el final del neolític i al llarg de tota l’edat dels metalls es van               

construir monuments amb megàlits (grans pedres): 

o Els menhirs eren grans pedres allargades, clavades        

verticalment a terra. La seva funció era retre culte al Sol. 

o Els dòlmens estaven formats per grans pedres verticals         

clavades a terra i cobertes per lloses horitzontals. Eren         

sepulcres col·lectius. 

o Els cromlecs eren amplis recintes circulars formats per         

l’agrupació de molts menhirs. Es creu que eren santuaris         

solars. 

Activitat 4: Defineix i classifica. Identifica i descriu-ne els trets definitoris. 
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REPÀS ACUMULATIU: 

PREHISTÒRIA 

 
PALEOLÍTIC NEOLÍTIC EDAT DELS 

METALLS 

Dates (inici i final). 
   

On vivien les 

persones 

  

   

Quines activitats 

realitzaven 

  

  

   

Eines 

  

  

   

Invents i 

descobriments 

  

  

   

Mostres d’art 
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TECNOLOGIA 1r ESO D i E 

LA REPRESENTACIÓ D’OBJECTES 
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Fes el croquis d’una cadira i d’una taula. 
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EDUCACIÓ FÍSICA 
Enviar la tasca per correu electrònic o compartir-la per Google Drive a l’adreça: 

omar.alonso@tapiro.cat 

T’ATREVEIXES AMB EL BÀDMINTON? 

PRIMERA ACTIVITAT (setmana 1) 

Llegeix el següent text sobre el bàdminton i marca la resposta correcta a les              
preguntes tipus test del final (només s’han d’enviar per correu les preguntes            
contestades o copiar-les en un full/llibreta i arxivar-les per lliurar-les en tornar a             
l’Institut). 

El bàdminton és una versió moderna d'un joc primitiu i més senzill anomenat             
battledore, que va ser inventat a la Xina i que en els primers anys era una simple forma de                   
diversió. Es practicava amb 2 pales de fusta i una pilota. Aquesta va ser modificada de                
manera que el seu vol fos més lent, semblant al del "gall" modern. L'actual joc de bàdminton                 
va sorgir a l'Índia, a la Poona, nom d'una població del país on va ser jugat originalment.                 
Alguns oficials de l'exèrcit britànic van veure el joc a l'Índia i el van portar a Anglaterra al                  
voltant de 1873. Allí, el duc de Beaufort es va interessar en el joc. Com que es practicava                  
amb regularitat en la seva finca campestre de Gloucestershire, coneguda com a Bàdminton,             
aquest nom va continuar associat amb el joc. Alguns nobles van proposar jugar a la Poona                
(l'origen del Bàdminton modern) aprofitant unes raquetes de tennis i improvisant uns volants             
amb taps de suro de xampany als quals se'ls va incrustar algunes plomes. Després de               
comparèixer en diverses ocasions com a esport d'exhibició, se li va acceptar com a esport               
olímpic a partir dels Jocs Olímpics de Barcelona, en 1.992. 

REGLAMENT: 

La pista. És un rectangle de 13'40 m de llarg per 6,10 d'ample, dividida per una xarxa                 
subjecta en els seus extrems per dues barres metàl·liques de 1'55 m d'alt, fixades al sòl. En                 
els partits individuals, l'ample de la pista es redueix 46 centímetres en els seus dos costats. 
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La xarxa. Està formada per una malla fosca de corda delgada o de fibra sintètica d'un ample                 
igual al del camp (6'10 m) i 75 centímetres d'altura. En la seva vora superior porta cosida                 
una cinta blanca de 7-6 centímetres a la mateixa altura que el topall dels pals. Del sòl a la                   
xarxa hi ha 75 centímetres. 

La raqueta. En la seva fabricació, els materials tradicionals com la fusta i metall han deixat                
pas a la fibra de carboni i la ceràmica, més fins i lleugers. Encara que les seves mesures no                   
són rígides, ha de tenir una longitud màxima de 68 centímetres i un marc d'un ample inferior                 
a 23 centímetres. 

El volant. És una semiesfera de suro que porta fixades entre 14 i 16 plomes d'oca o de                  
plàstic de 6 centímetres de llarg a una base de 2'9 centímetres de diàmetre. La part inferior                 
de la base és rodona i està recoberta per una fina capa de cuir blanc o un altre material                   
similar. La característica més destacada d'aquest artefacte són els seus bruscos canvis            
d'acceleració: pot adquirir una velocitat superior als 200 quilòmetres per hora i en escassos              
metres reduir-la fins a quedar completament frenat. 

El partit. El partit es disputa al millor de tres sets de 21 punts cadascun. 

Posició bàsica. Cames semiflexionades, pes en la part anterior dels peus i raqueta a l'altura               
del pit. 

El servei. El servei és una acció defensiva fonamental en el desenvolupament del joc: per a                
anotar-se els punts és necessària la seva possessió. Varia dels partits individuals als de              
dobles: en els primers, els serveis són alts i profunds, fins al fons de la pista; en els de                   
dobles se serveix en diagonal, començant per l'àrea de servei dret, en curt i gairebé a la                 
mateixa altura de la xarxa. 

COPS: 

1. El clear. Serveix per a respondre als volants llançats a molta altura. Va dirigit sempre a la                  
línia de fons. Se'l considera un cop defensiu si la seva trajectòria és molt alta, i d'atac                 
quan el volant supera lleugerament l'altura de la raqueta del contrari. 

2. El drop. És una deixada alta (o ràpida) que intenta enganyar a l'adversari. El jugador                
frena el moviment del braç que agafa la raqueta, i en lloc de colpejar el volant, l'empeny                 
amb suavitat. El contrari, que espera un mat, rep el volant que cau verticalment després               
de superar la xarxa. 

3. El mat. És un cop fort amb el qual s'intenta decidir el punt. La raqueta colpeja el volant                   
de dalt a baix (frontal o lateralment), la trajectòria del volant culmina prop de la xarxa, en                 
el mitjà de la pista o en una zona pròxima al fons de la pista, segons on s'hagi llançat.                   
L'angle de caiguda dificulta la resposta del contrari. 
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4. El lob. En el lob o globus, el volant es colpeja prop de la xarxa, alt i al fons de la pista.                       
S'utilitza per a retornar una deixada alta, baixa o un mat. Ha de ser un cop fort perquè el                   
volant guanyi altura. La posició del jugador és la mateixa que en la deixada. 

5. La deixada. La deixada baixa, de dreta o del revés, és un cop que normalment respon a                  
un mat o una altra deixada del rival. La raqueta, paral·lela al sòl, envia el volant molt                 
ajustat a la xarxa. De la seva execució, la cama dreta roman flexionada amb el peu                
avançat per a suportar el pes del cos durant el moviment. 

6. El drive. És un cop mitjà, s'executa entre el maluc i el cap, recte i d'atac. El volant passa                    
molt prop de la xarxa, amb una trajectòria paral·lela al sòl. 

CONSIDERACIONS: 

· En els partits individuals, els jugadors executen el servei des del costat dret de la pista                 
quan la seva puntuació és zero o nombre parell. Quan la seva puntuació és nombre               
imparell, el servei s'executa des de l'esquerra. 

· Si en treure, el volant toca la part superior de la xarxa i cau en la pista contrària, aquest                    
servei és vàlid. 

· Els jugadors no podran posar la raqueta molt prop de la xarxa per a impedir que el volant                   
passi al seu camp. Igualment, el volant no podrà ser colpejat abans que creui la xarxa. 

El bàdminton, practicat amb regularitat, enforteix braços i cames, i desenvolupa qualitats            
físiques com la velocitat, agilitat i resistència. La velocitat i resistència requerides pel             
bàdminton, practicat amb intensitat, són majors que les de la resta d'esports de raqueta. No               
obstant això, el bàdminton practicat com a esport de manteniment de la forma física, pot               
mantenir-se durant pràcticament tota la vida, ja que, encara en edats avançades, el             
bàdminton és un esport que es pot practicar realitzant l'esforç que desitgi el propi jugador. 

  

PREGUNTES (marca la correcta): 

 

1. En Bàdminton, quant mesura una pista? 

a) 28x15 m 

b) 90x45 m 

c) 40x20 m 

d) 13’40 x 6’10 m 
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2. En Bàdminton, a quant està la xarxa del sòl? 

a) 2’44 m 

b) 1’55 m 

c) 3’05 m 

d) 0’918 m 

3. En Bàdminton, com en altres esports de raqueta, des d'on es treu? 

a) A la dreta si parell o zero 

b) A l'esquerra si és imparell 

c) En diagonal i no hi ha mitja 

d) Totes les anteriors són vertaderes 

4. En Bàdminton, guanya un partit el millor de… 

a) 3 sets, cada set són 6 jocs 

b) 3 sets, cada set són 21 punts 

c) 2 temps de 30 minuts 

d) 25 punts 

5. En Bàdminton, s'ha de treure… 

a) Com en voleibol, com vulguis 

b) Com en tennis, per sobre del cap 

c) Com en pàdel, per sota de la cintura 

d) Com en ping-pong, botant en el teu camp i en l'altre 

6. En Bàdminton és falta… 

a) Tocar la xarxa com en la resta d'esports de pista dividida 

b) Que caigui fos el volant, com en la resta d'esports de pista dividida 

c) Colpejar sense que hagi passat la xarxa, com en la resta d'esports de pista dividida 

d) Totes les anteriors són vertaderes 

 



INS JOSEP TAPIRÓ 
CURS 19-20 

 

7. En Bàdminton, el Clear és… 

a) Quan el volant és colpejat directament cap avall 

b) Quan és colpejat al fons de la pista des del fons de la pista 

c) Quan és colpejat al fons de la pista des de la xarxa 

d) Quan el volant va paral·lel al sòl prop de la xarxa 

8. En Bàdminton, el Mat és… 

a) Quan el volant és colpejat directament cap avall 

b) Quan és colpejat al fons de la pista des del fons de la pista 

c) Quan és colpejat al fons de la pista des de la xarxa 

d) Quan el volant va paral·lel al sòl prop de la xarxa 

9. En Bàdminton, el Lob és… 

a) Quan el volant és colpejat directament cap avall 

b) Quan és colpejat al fons de la pista des del fons de la pista 

c) Quan és colpejat al fons de la pista des de la xarxa 

d) Quan el volant va paral·lel al sòl prop de la xarxa 

10. En Bàdminton espanyol, quina és la millor jugadora de la història? 

a) Gemma Mengual 

b) Mireia Belmonte 

c) Garbiñe Muguruza 

d) Carolina Marín 
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SEGONA ACTIVITAT (setmana 2) 

 Ara que ja coneixes en profunditat l’esport del bàdminton, series capaç           
d’identificar les següents trajectòries dels volants? Quin tipus de cop és cadascun? 

  

 1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

  

Dels 6 cops que coneixem, quin creus que falta a la imatge? Dibuixa el camp 
com la imatge anterior i marca la trajectòria del volant (pots fer foto i enviar-me-la 
per correu o bé plasmar-ho en un full/llibreta i arxivar-ho per quan tornem a 
l’Institut). 
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Matemàtiques.  

TASQUES PRIMERA SETMANA 

ACTIVITAT 1 

Amb les set peces d'aquest quadrat (cal retallar-les) construeix un 
rectangle 

 

 

ACTIVITAT 2 

Col·loca els nombres de l'1 al 9 a les caselles sense repetir-ne cap, de manera 
que les sumes horitzontals i les verticals siguin iguals que els nombres 
indicats. 

 

 

 

 

 

 

 



INS JOSEP TAPIRÓ 
CURS 19-20 

ACTIVITAT 3 

RECORDA... 
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TASQUES SEGONA SETMANA 

ACTIVITAT 4 

 

 

ACTIVITAT 5 

Resol els problemes 
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ANGLÈS 

1. Look and answer the questions. (Heu d’escriure la paraula que falta, les lletres 
estan desordenades en cadascun dels globus i després heu de respondre les 
preguntes) 

 

2. Write the translation in Catalan (use a dictionary or google translator) 

BEAUTIFUL YOUNG UGLY 

OLD SHORT CLEAN 

LONG DIRTY OLD 

NEW 

3. Write the word under the picture 
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4. Look at the picture and read. Write YES or NO.  

 

a) The small dog is happy …… 
b) The big ball is in the dog’s mouth …… 
c) The girl in the blue dress is sad …… 
d) One boy is wearing red shoes …… 
e) The boy with dirty hands is smiling …… 
f) These children are in a house …… 
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LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA D-E (3ª SEMANA)  

LOS GÉNEROS LITERARIOS 1. 

EL GÉNERO DRAMÁTICO: EL DIÁLOGO / EL TEXTO DESCRIPTIVO 

RECUERDA 

· El teatro es el género al que pertenecen las obras destinadas a ser representadas en 
público por unos actores. 

· El texto teatral se divide en actos. 

· El texto teatral contiene diálogos y distintas notas del autor en las que se indica cómo 
debe representarse la obra: aclaraciones sobre el escenario, los decorados, el 
vestuario, el movimiento de los actores, su tono de voz...; esas notas se denominan 
acotaciones. 

1. Relaciona 

Personaje  lo que dice un personaje 

Diálogo aclaración que hace el autor 

Acotación cada una de las partes de la obra de teatro 

Acto persona que interviene en una obra de teatro 

2. Lee el siguiente texto y subraya siguiendo las indicaciones: 
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3. Sigue el diálogo.  

ANNA – Hola profe. 

PROFESORA – Hola Anna. Llegas tarde. ¿Qué ha pasado? 

ANNA – 

PROFESORA – 

ANNA – 

PROFESORA – 

ANNA – 

PROFESORA – 

ANNA – 

PROFESORA – 

 

4. Elige una de las dos imágenes y responde. 

 

¿Cómo es el lugar? 

  

 ¿Qué hay en este sitio? 

  

   ¿Qué sensación te produce? 

  

 Con la información de tus respuestas, escribe un breve texto descriptivo sobre el lugar 

que has elegido. 
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LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA D-E (4ª SEMANA) 
  

LOS GÉNEROS LITERARIOS 2. 
EL GÉNERO NARRATIVO: EL MITO 

  

1. Lee atentamente el siguiente texto y responde a las preguntas. 

 

a. ¿Quién es Demeter? 

b. ¿Qué le sucedió a Perséfone? 

c. ¿Qué sucede cada año cuando Perséfone está en el reino de las sombras? 

  

2.   Vuelve a leer el mito de Deméter y Perséfone y completa las siguientes oraciones. 

a. ______________ buscó a su hija durante nueve días. 

b. ______________________ sintieron compasión de los humanos. 

c. Los campesinos _______________________________________ 

d. Hades _______________________________________________ 

  

 


