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Tasca 
 

Després de tants dies a casa, segur que us 
heu fixat amb molts detalls  de la vostra 
habitació que potser no  us n’havieu adonat. 

Per aquest motiu, crec que estaria bé que 
puguessiu ensenyar la vostra habitació de 
manera diferent. 

 

Aquesta serà la vostra tasca!
  

 

Què he de fer? 

▪ Observar i dibuixar un plànol de  

la meva habitació 

▪ Explicar com és, què hi tinc i el 

que més m’agrada. 

Què necessito 
▪ Fulls blancs 

▪ Llapis i goma 

▪ Regle 

▪ Colors i retoladors 

▪ Gravadora 

 

  Què aconseguiré? 

▪ Tenir un plànol de la meva 

habitació i fixar-me en tots els 

detalls per a poder-ho explicar 

millor. 

▪ Explica com és la meva 

habitació, tant per escrit com de 

forma oral. 

 

   Com ho puc fer? 
▪ PER FER EL PLÀNOL POTS 

CONSULTAR: 

Model 1, model 2, model 3 

▪ Observa molt detingudament 

com és: quantes parets , portes, 

finestres hi ha i prova de 

dibuixar-ho en un full. 

▪ Fixa’t en les formes i les mides. 

▪ Quantes passes fa de llarg la 

teva habitació. 

▪ Quantes passes fa d’ample. 

▪ Quins objectes són més grans 

quins són més petits. 

▪ Què hi ha al costat de cada 

objecte. 

 

 

 

https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=dormitorios+compartidos+y+sus+planos&sa=X&ved=2ahUKEwiG2v-Fs8zpAhUJDxQKHSurChUQsAR6BAgKEAE&biw=1920&bih=969#imgrc=tAyDmfi0xQQLJM
https://www.pinterest.es/pin/820781100812239424/
https://www.pinterest.es/pin/539587599082309589/
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PER FER EL VIDEO: 

▪ Mira el següent vídeo: 

Vídeo de la meva 

habitació 

▪ DESPRÉS: 

▪ observa molt detingudament: 

▪  quins objectes hi ha a la teva 

habitació 

▪  on se situen els diversos 

objectes. 

▪  què és el que més t’agrada. 

▪  de què estan fets, quina mida 

tenen, qui t’ho va regalar... 

 

Quan creguis que ja estàs 

preparat, grava’t. 

PER ÚLTIM ESCRIU UN PETIT 

TEXT EXPLICANT LA TEVA                

HABITACIÓ: 

Textos descriptius d’habitacions 

        Pots consultar el document: orientacions que em 
poden  ajudar. 
 
 

  Comprovo si  

• He dibuixat el plànol correctament: es 

diferencien els espais, es veuen les 

mides i hi he posat els objectes. 

• He fet una descripció oral de la meva 

habitació explicant tot allò que hi ha i 

crec que la persona que ho escoltarà se 

la imaginarà bé. 

• He explicat només un objecte que 

m’agrada molt. 

• He escrit el text pensant el que volia 

escriure, l’he escrit i per últim l’he 

revisat. 

• M’he esforçat en: fer un bon plànol, 

parlant amb veu clara i sense córrer i en 

el text escrit he procurat fer bona lletra i 

he estructurat el text de manera adequa 

 

Com ho puc compartir? 
• Podeu enviar el plànol, el vídeo i el text 

al correu electrònic. 

 

     

  
 

 

 

https://www.ccma.cat/video/embed/2974550/
https://www.ccma.cat/video/embed/2974550/
https://www.google.com/search?q=TEXT+LA+MEVA+HABITACIO&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiGpPLGuczpAhUoA2MBHRM2AzEQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1920&bih=969#imgrc=WEF5kSUYfMF5CM
http://blocs.xtec.cat/4rtelsganxets/files/2020/05/ORIENTACIONS-QUE-PODEN-AJUDAR.docx
http://blocs.xtec.cat/4rtelsganxets/files/2020/05/ORIENTACIONS-QUE-PODEN-AJUDAR.docx
http://blocs.xtec.cat/4rtelsganxets/files/2020/05/ORIENTACIONS-QUE-PODEN-AJUDAR.docx
http://blocs.xtec.cat/4rtelsganxets/files/2020/05/ORIENTACIONS-QUE-PODEN-AJUDAR.docx
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Altres: 
• Sabrieu trobar les 8 diferències? 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
   
 
 
 
  
 

 
 
 

• Jugar amb la família: amagueu un objecte de la vostra habitació i jugueu al fred- calent. A veure 

qui el troba! 

• Pots escoltar la cançó del Super 3: la meva habitació 

• Pots construir una maqueta d’una habitació amb capses de sabates: maqueta 

 

https://youtu.be/b1jqKdDDbJU
https://www.pinterest.com.mx/pin/474003929522439361/

