
MATERIAL DE SUPORT 

- PRESENTACIÓ PERSONAL- 
 

Per ajudar-te a planificar i estructurar alguns dels apartats de  la teva 

presentació personal, t’adjuntem un recull de materials i bastides  

que et poden guiar. 

 

LLENGUA ANGLESA 
o Títol, nom i cognoms (inclou una foto teva) 

o On i quan vas néixer. 

o Quina ha estat la teva última escola. 

o Explica les teves aficions o coses que t’agradin fer. 

o Explica d’altres que no t’agradin tant. 

 

My name is _________ I am _______ years old I was born in _____ 

My last  school 

was __________ 

It was _________ to be there because 

            

           funny 

           boring 

           amazing 

           exciting 

            … 

Likes: (I like…) 

 

playing chess 

read books 

hiking 

… 

Dislikes (On the other hand I don’t like…) 

 

ride a bike 

do puzzles 

go fishing 

… 

 
 



LLENGUA CASTELLANA 
 

* Descripció de persones: 

o Com ets tu  

o Com és la teva família . 

o Com són els teus amics i amigues. 

Título: 

Presentación: 
- De quien hacemos la descripción y por qué. 
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Descripción de la persona: 
- Aspectos físicos (de arriba a abajo). 
- Aspectos psíquicos  (manera de ser). 
- Qué hace y qué le gusta. 

 
 

VOCABULARIO 

PARA DESCRIBIR PERSONAS. ASPECTO FÍSICO 

SEGÚN EL CUERPO: alto, atlético, bajo, robusto, corpulento, ligero, fuerte, ágil, deportivo, delgado, sano, macizo,.. 

CABELLOS: brillantes, castaños, rizados, cuidados, finos, sedosos, lisos, negros, ondulados, recogidos, rubios,… 

CARA: ancha, rolliza, cuadrada, dulce, expresiva, fina, inexpresiva, inteligente, jovial, larga, redonda,  serena, simpática,.... 

FRENTE: amplia, arrugada, estrecha, lisa, abombada... 

OJOS: azulados, despiertos, inexpresivos, intensos, lagrimosos, negrísimos, redondos, serenos, tiernos,  tristes, vivos... 

NARIZ: aguileña, chata, amplia, redonda, fina, larga, puntiaguda, recta, torcida... 

BOCA: fina,  grande, pequeña, redonda,... 

CUELLO: corto, fino, grueso, elegante, largo.... 

DIENTES: alineados, blancos, bonitos, torcidos... 

MEJILLAS: rollizas, redondas, suaves, blandas, rojas,.... 

LABIOS: blanquecinos, estrechos, finos, grandes, delgados,.... 

PESTAÑAS: espesas, largas, negras, claras, rizadas… 

CEJAS: arqueadas, espesas, gruesas, juntas, delgadas, separadas... 

MANOS: ágiles, blancas, cálidas, rugosas, delicadas, finas, grandes, gruesas, sensibles... 

PIERNAS: delgadas, gruesas, flacas, fuertes, robustas.... 

FORMA DE VESTIR: discreto, elegante, bonito, sencillo, sofisticado... 

PARA DESCRIBIR PERSONAS. ¿Cómo es por dentro? CARÁCTER 

Alegre, atento, atrevido, serio, trabajador, educado, ingenioso, exigente, entusiasta, generoso, listo, valiente, despierto, 

fantástico, feliz, fiel, honrado, presumido, desvergonzado, miedoso, prudente, bruto, confiado, sensato, sereno, serio, sincero, 

sociable, solitario, decidido, desordenado, divertido, inteligente, orgulloso, rebelde, triste, tímido, extrovertido,… 



LLENGUA CATALANA 

*La notícia:  

o Explica’ns una notícia important que hagi tingut lloc durant les vacances. 

Títol: 

Què va passar? 

A qui va passar? 

On va passar? 

Quan va passar? 

Per què va passar? E
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Reflexió final 

 

Recorda consultar telenotícies i diaris a l’estiu. T’ajudaran a mantenir-te informat !! 

 

*Descripció d’un lloc:  

o Descriu un lloc on hagis anat. 

Títol: 

Presentació: 
- De què fem la descripció i per què. 
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Descripció del paisatge: 
- Explicar seguint un ordre espacial (de dalt a baix, d’esquerra a dreta, 

de lluny a prop). 
- Aspectes concrets més rellevants i després els més generals. 
- Sensacions que ens produeix. 

 

 

* Instrucció d’una activitat: 

o Descriu i valora una activitat que hagis realitzat i que t’hagi agradat. 

Argumenta la teva valoració 

Títol: 

Presentació de l’activitat: 
- Breu descripció. 
- Instruccions i reglament (si escau). 

Argumentació: 
- Explicar arguments a favor de l’activitat (punts forts). 
- Podem explicar algun argument en contra (punts febles). 
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Reflexió final 

 



* Text narratiu : 

o Quins llibres has llegit aquest estiu? Fes una petita explicació d’un d’ells. 

 

Títol: 

Plantejament: 
- On. 
- Quan. 
- A qui li passen els fets. 

Nus: 
- Incident que canvia la història. 
- Accions dels protagonistes. 
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Desenllaç: 
- Com acaba la història. 

 

*Opinió personal : 

- Lectures: recorda justificar les teves respostes: 

o Què t’ha semblat? 

o T’han agradat? 

o Els recomanaries ? 

o T’identifiques amb algun personatge o situació que es descrigui? 

 

PREGUNTES BÀSIQUES QUE ET PODEN AJUDAR  

A ELABORAR LA RESPOSTA D’AQUESTES QÜESTIONS: 

· Hi ha alguna cosa que t’hagi agradat d’aquest llibre?  

. Alguna cosa que no t’hagi agradat? 

· Alguna cosa t’ha cridat especialment l’atenció? 

· Alguna part t’ha avorrit? 

· T’has saltat alguna part? Quina part ? Què t’ha fet deixar-ho? 

· Hi ha alguna cosa que t’hagi desconcertat? 

· Alguna cosa l’has trobada estranya? 

· Alguna cosa t’ha agafat per sorpresa? 

. La primera vegada que vas veure el llibre, abans de llegir-lo, quin tipus de llibre 

vas pensar que seria? Què et va fer pensar això? 

· Ara que ja l’has llegit, és el que esperaves? 

· Has llegit altres llibres com aquest? 

· Has llegit el llibre de pressa o a poc a poc? T’agradaria tornar a llegir-lo? 

 

 



- RECULL DE CONNECTORS - 
 

* Fes una ullada i intenta incorporar alguns d’aquests connectors al teu 

escrit. Faràs que sigui molt més ric i variat !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- AUTOCORRECCIÓ - 

 
* A mida que vagis elaborant la teva presentació i sobretot, quan finalitzis, 

cal que posis en pràctica aquesta petita pauta d’autocorrecció. Et pot fer 

adonar d’errors que podràs solucionar abans d’entregar a l’institut. 

 

HE POSAT TÍTOL. 

 

 

HE POSAT ELS SIGNES DE PUNTUACIÓ. 

 

 

HE POSAT MAJÚSCULA ALLÀ ON TOCA. 

 

 

HE UTILITZAT LES NORMES ORTOGRÀFIQUES 

TREBALLADES  

(ús del corrector i el diccionari) 

 

HE SEGUIT L’ESTRUCTURA DE LA TIPOLOGIA 

(descripció, notícia, narració, instrucció, opinió 

personal) 

 

HE INCORPORAT ALGUNA IMATGE.  

BONA  PRESENTACIÓ.



 


