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Així és INICIA DUAL Valencià: Llengua i Literatura, 1r ESO

Els continguts del projecte INICIA DUAL de Valencià: Llengua i Literatura, 1r d’ESO s’ofereixen tant en format imprés  
—aquest llibre que tens a les mans— com en format digital —en el llibre digital associat INICIA DUAL—. Les indicacions d’aquestes 
dues pàgines et facilitaran l’ús combinat d’ambdós suports i la màxima explotació dels recursos.

El projecte conté 12 unitats que responen a l’estructura següent:

Presentació

La unitat es presenta amb una imatge gran que evoca els continguts que s’hi 
tracten. En la primera pàgina, pots consultar:

z  Què saPs ja? Els coneixements que has adquirit en unitats o cursos anteriors,  
i que són rellevants per a continuar construint el teu aprenentatge.

z  Què aPrendràs? Els continguts que s’hi desenvoluparan.

z  de Què seràs caPaç? Allò que sabràs, comprendràs i seràs capaç de fer al final 
de la unitat.

escoltar i Parlar. llegir i comPrendre

En la secció Escoltar i parlar es treballen la comprensió i l’expressió orals a 
partir d’un vídeo o d’un àudio. A més, s’hi inclouen pautes que t’ajudaran  
a millorar la teua expressió quan parles en públic.

La secció Llegir i comprendre està dedicada a treballar en profunditat  
la comprensió lectora a partir de textos literaris i no literaris. Inclou,  
a més, una proposta d’Investigació o de Crear i compondre un text breu.

comunicació oral i escrita / educació literària

Els continguts del bloc s’han distribuït en dues parts diferenciades al llarg del curs:

z  La secció Analitzar i reconéixer de les Unitats 1-4 es dedica a la 
Comunicació: anàlisi de les modalitats textuals dels distints tipus de textos 
segons l’àmbit d’ús.

z  La secció Analitzar i reconéixer de les Unitats 5-12 tracta els continguts 
d’Educació literària: el text literari, els recursos del llenguatge figurat i els 
gèneres literaris, amb una aproximació a alguns subgèneres de la narració 
literària i a nocions bàsiques de mètrica.

El bloc es tanca amb una pàgina d’activitats per a Aplicar i sintetitzar el que 
s’ha aprés en aquest bloc. L’última activitat està destinada a la pràctica de les 
tècniques de treball (resum, mapa conceptual, etc.).
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COMUNICACIÓ ORAL I ESCRITA

 ESCOLTAR I PARLAR. La descripció 
d’altres i d’un mateix

 LLEGIR I COMPRENDRE. El comte 
Dràcula

 ANALITZAR I RECONÉIXER. La des-
cripció i els textos descriptius

 AMPLIAR EL LÈXIC. El cos i la roba

 ESCRIURE. Un retrat 

CONEIXEMENT DE LA LLENGUA

 ANALITZAR I RECONÉIXER. L’adjectiu 
qualificatiu

 PRACTICAR L’ORTOGRAFIA. L’accent. 
L’obertura de les vocals

 APLICAR I SINTETITZAR

  Comprendre i valorar descrip-
cions orals i escrites.

  Reconéixer una descripció, dife-
renciar les classes de textos 
descriptius i conéixer-ne les ca-
racterístiques.

  Produir textos descriptius diver-
sos, orals i escrits, com ara el 
retrat, a partir de models.

  Distingir adjectius, conéixer-ne 
els trets i usar adequadament 
aquesta classe de paraula en les 
produccions pròpies.

  Saber les normes generals 
d’accentuació i aplicar-les cor-
rectament en la producció i la 
revisió dels escrits propis.

QUÈ APRENDRÀS? DE QUÈ SERÀS CAPAÇ?

3 JO SÓC AIXÍ

QUÈ SAPS JA?

Ara ja saps que, segons la finalitat 
amb què es produeix, un text pot ser 
de diferents tipus, com ara, narratiu. 
També coneixes les característiques 
de les narracions i ets capaç d’identi-
ficar algunes classes de paraules que 
s’hi utilitzen (substantius, articles).

En aquesta unitat analitzarem textos 
expositius i diversos tipus de descrip-
cions i treballarem amb els adjectius, 
una classe de paraula que abunda en 
aquest tipus de text.

COMUNICACIÓ ORAL I ESCRITA

 ESCOLTAR I PARLAR. Descripció de 
personatges

 LLEGIR I COMPRENDRE. El comte 
Dràcula

 ANALITZAR I RECONÉIXER. Les moda-
litats textuals (II)

CONEIXEMENT DE LA LLENGUA

 ANALITZAR I RECONÉIXER. L’adjectiu 
qualificatiu

 APLICAR I SINTETITZAR

 AMPLIAR EL LÈXIC. El cos i la roba

 PRACTICAR L’ORTOGRAFIA. L’accent. 
L’obertura de les vocals. 

  Comprendre i valorar textos expo-
sitius i descriptius orals i escrits.

  Reconéixer una exposició i una des-
cripció, diferenciar les classes de 
textos descriptius i conéixer-ne les 
característiques.

  Produir textos expositius i descrip-
tius, orals i escrits, a partir de models.

  Distingir adjectius, conéixer-ne els 
trets i usar adequadament aquesta 
classe de paraula en les produccions 
pròpies.

  Conéixer les normes d’accentuació i 
d’abertura de les vocals, i aplicar-les 
correctament en la producció i la 
revisió dels escrits propis.

QUÈ APRENDRÀS? DE QUÈ SERÀS CAPAÇ?

3 JO SÓC AIXÍ

QUÈ SAPS JA?

ESCOLTAR I PARLAR

DESCRIPCIÓ DE PERSONATGES
1. Observa les imatges i escolta amb atenció; fixa’t, sobre tot, en 

quins personatges s’hi mencionen.

2. Ara contesteu entre tots les preguntes següents:

a)  De quin personatge parla el text? 

b) De quin lloc prové?

c) Com va vestit?

d) Què es diu en el text de la seua manera de ser?

e) Darrere de quin altre personatge s’amaga?

f) Quins trets se’ns expliquen d’ell en el text?

g) Quines diferències hi ha entre tots dos personatges?

3. Contesta la pregunta amb què es clou el vídeo.

Proposta   Sovint oferim als altres una imatge de nosaltres 
mateixos que no es correspon del tot amb la nostra ma nera 
de ser: ens «amaguem» darrere d’aquesta imatge. Reflexio-
na sobre aquesta afirmació.

4. Us comporteu davant de la resta de persones com realment 
penseu que sou? 

❚ Anoteu quins són els trets que us identifiquen. 

❚  Penseu si són realment els que oferiu als altres.

❚  Feu un debat en què compartiu què en penseu: canvieu de 
personalitat? Si és així, per què ho feu i en quines circums-
tàncies?

ESCOLTAR I PARLAR

Parlar en públic

❚ Assaja els gestos que faràs servir; tot 

i que habitualment són inconscients, són 

una eina de comunicació molt eficaç.

❚ Mantín una postura relaxada i formal 

alhora, que transmeta seguretat. Evita 

les postures rígides.

❚ Complementa la intervenció amb ges-

tos naturals. Fes servir les mans per a 

donar suport a l’exposició, i reparteix la 

mirada entre tots els companys.
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12  Llig aquest text i contesta les qüestions que es plantegen.

Peníscola
A la sortida del port de Benicarló 

aparegué Peníscola al sud. La mateixa 
llum matinal, una mica calitjosa1, feia 
que no es veiés l’istme de molt poca 
alçada que l’uneix amb la terra ferma, 
i així Peníscola semblava un illot sobre-
pujat per les pedres del castell. Era un 
accident curiós —molt bonic— que 
emergia a tocar de la costa, d’un color 
daurat fosc sobre el mar immòbil.

De Benicarló a Peníscola no hi ha 
pas gaire milles. Les navegàrem lenta-
ment, amb el motor alentit2. El litoral és 
una platja llarga, no gaire agraciada, de sorra i de pedruscall. La calma ens permeté de 
passar-hi molt a prop i constatar el seu escàs interès. A mesura que ens hi anàvem acos-
tant, aparegué el castell amb tota la seva vigoria. Peníscola s’ha de veure des de terra, 
des de l’interior, certament, però és del mar estant que se’n pot tenir una inoblidable 
impressió de conjunt. El roc sobre el qual està edifi cat el castell forma un espadat gairebé 
vertical d’una incisió orgullosa i esvelta.

Josep PLA

Aigua de mar, Destino

❚  Per què Peníscola semblava un illot, segons Josep Pla? 

❚  Des de quin lloc es fa la descripció que s’inclou en el text?

❚ Numera aquests elements segons l’ordre en què s’hi mencionen.

    Castell. �  Peníscola completa. �  Litoral. �  Roc del castell. �

13  Assenyala en quin ordre està feta aquesta descripció.

a) Del més general al més concret.  c) D’esquerra a dreta.

b) De dalt a baix.    d) D’allò particular a allò general.

14  Quins adjectius utilitza Josep Pla per a descriure la llum, la terra i el color de 
la costa?

15  Descriu un paisatge pròxim a la teua localitat. No t’oblides d’aplicar-hi les 
recomanacions per a fer una bona descripció.

3 COMUNICACIÓ ORAL I ESCRITA

3. La descripció: procediment
Observa l’estructura o organització que convé seguir en el procés de 

redacció d’una descripció.
1.  Observació. T’has de fi xar atentament en allò que vols descriure.
2.  Refl exió. Selecciona’n les característiques més destacades i ordena 

aquests trets: pots anar del més general al més concret, o a l’inrevés, 
de dalt a baix, d’esquerra a dreta…

3.  Redacció de la descripció. Hi pots fer servir els recursos següents:
❚  Adjectius qualifi catius: alt, prim, vell, bo, servicial…
❚  Comparacions: l’inspector McGregor caminava com un ànec i 

xarrava més que una cotorra.

1calitjosa: entelada, poc transparent.
2alentit: més lent.
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3
APLICAR I SINTETITZAR

Observació

Refl exió

Selecció

Ordre

Redacció

PROCEDIMENT 
DE DESCRIPCIÓ

Activitats 

5  En quin ordre està feta la descripció en aquest text?

a) De les característiques particulars a les generals.

b) De les característiques generals a les particulars.

c) D’allò que és cert a allò que no ho és.

d) De dalt a baix.

6  Quins detalls físics poden relacionar-se amb el caràc-
ter del protagonista del text II?

7  Subratlla els termes que concordarien més amb les 
característiques físiques i psicològiques del personatge.

8  Ratlla l’opció incorrecta i completa la informació.

9  Completa l’esquema següent.

El text II és / no és un retrat perquè  

brut  esvelt  elegant  fort  humil  ingenu
arrogant  simpàtic  obés  escarransit  agressiu

Narració Exposició

ESTRUCTURA TRETS TRETSCLASSES

Cos

� Termes 
� Objectivitat

Objectes

Persones

Trets 
físics

Trets Retrat:
trets 

�  :
alt, curt…
�  :
com un…

MODALITATS TEXTUALS

Text I
Tots heu sentit alguna vegada el soroll que fan en volar 

les abelles, els mosquits, les mosques i altres insectes. 
D’aquest sorollet tan característic se’n diu brunzit. Com 
produeixen els insectes aquest sorollet tan agradable de 
vegades i tan empipador d’altres? Vegem-ho.

Si observem amb atenció tots aquests animalets ens 
adonarem que no tenen un òrgan especialment dissenyat 
per a produir aquest soroll. D’altra banda, us deveu haver 
fi xat que els insectes brunzeixen (fan soroll) només quan 
volen, mentre que quan estan quiets no en fan. Això vol 
dir, evidentment, que el brunzir té a veure amb el vol i per 
tant amb el moviment de les ales.

Xavier BOHIGAS I JANOHER

Tretzevents, gener de 1998 
(adaptació)

Text II
Havia canviat, des del temps de New Haven. Ara era un 

tipus robust, de trenta anys, amb els cabells color de palla, 
uns llavis més aviat durs i un posat altiu. Els ulls radiants, 
arrogants, dominaven en el seu rostre i feien que semblara 
que constantment es tirava agressivament cap endavant. 
Ni l’elegància efeminada del seu vestit de muntar no acon-
seguia d’ocultar l’enorme vigoria d’aquell cos: semblava 
que omplia les botes lluents fi ns a amenaçar de trencar-ne 
els llaços, i se li endevinava el joc de músculs poderosos, 
quan es movia, sota la fi na roba de jaqueta que portava. 
Era un cos capaç d’una força enorme: un cos cruel.

Quan parlava, la seua veu de tenor, una mica ronca i 
agra, accentuava la impressió de combativitat que tot 
ell produïa. A la seua veu hi havia un matís de menyspreu 
paternal, fi ns i tot quan parlava a persones que estimava.

F. SCOTT FITZGERALD

El gran Gatsby 
Edicions 62 (adaptació)

1  Llig atentament el text I i indica de què tracta.

a) De la manera de volar els insectes.

b) Del so que fan els mosquits.

c) Del so que fan els insectes.

d) Dels animals.

2  Ratlla l’opció incorrecta i completa la informació.

3  Quines parts pròpies d’aquest tipus de text conté 
aquest fragment? Delimita-les.

4  Llig ara el text II i indica què o qui s’hi descriu.

El text I és descriptiu / expositiu perquè  

Crear i compondre

      Busca informació sobre «El calfament
    global» i redacta-hi un text expositiu 
breu seguint l’esquema següent.

El calfament global

1. Defi nició
2. Causes
 2.1. Naturals
 2.2. Intervenció humana
3. Conseqüències
 3.1. A curt termini
 3.2. A llarg termini
4. Conclusió

      
    global» i redacta-hi un text expositiu 

z Presentació de la unitat

z  Quatre pàgines de Comunicació oral i escrita dedicades a:

 � Escoltar i parlar

 � Llegir i comprendre

z  Bloc de desenvolupament de continguts  
de Comunicació oral i escrita /  
Educació literària

 � Analitzar i reconéixer

 � Aplicar i sintetitzar 

z  Bloc de desenvolupament de continguts  
de Coneixement de la llengua:

 � Analitzar i reconéixer

 � Aplicar i sintetitzar

 � Ampliar el lèxic

 � Practicar l’ortografia

z Dues pàgines d’Activitats finals, que inclouen una Avaluació 

Després de les unitats 4, 8 i 12 s’inclou una Tasca final.

Les unitats es completen amb un conjunt d’Annexos en què pots trobar sistematitzats continguts que s’han anat tractant durant 
el curs o que els complementen.
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Jonathan pensà picar a la portalada del castell. 

Però no s’hi veia cap campana, ni cap picaporta.

Mirà al seu voltant. Ni una ànima. Sense saber què 

fer, va restar en silenci, sense moure’s. L’espera se li va 

fer tan llarga que es va armar de paciència, convençut 

que passaria tota la nit allí palplantat.

Aleshores, se sentiren una espècie de frecs darrere 

de la porta. Eren passos. A través de les fines escletxes 

Jonathan va veure la resplendor d’una llum que s’acos-

tava. Després va sentir soroll de cadenes, el grinyol de 

forrellats feixucs, el fort escarritx de la clau del pany… 

I la porta es va obrir lentament.

Al llindar va aparéixer un home vell, molt alt, amb 

bigot blanc. Vestia tot de negre. A les mans duia una 

llàntia de plata. La flama projectava ombres llargues i 

tremoloses al seu voltant.

—Benvingut al meu castell —digué—. Entre lliure-

ment i per voluntat pròpia.

Jonathan va obeir. Tan bon punt va traspassar-ne 

el llindar, el vell li va oferir la mà. Encaixaren. Jona-

than trobà la mà del vell freda com el gel. Més li va 

semblar la mà d’un mort que la d’un home viu.

—El comte Dràcula? —demanà.

El vell li va fer una reverència.

—Jo sóc Dràcula.

El rostre del comte era afilat. Tenia el nas molt 

prim i corbat, un front ample i cabells abundants, tot 

i que grans entrades a les temples. Sota el bigot, tan 

espés com les celles, la boca mostrava unes dents 

blanques i esmolades que eixien per fora dels llavis. 

Les orelles eren punxegudes i les galtes, eixutes però 

fermes. L’efecte general era d’una pal·lidesa extraordi-

nària. I aquesta pal·lidesa abastava també les mans, 

unes mans de dits curts i molsuts amb pèls als pal-

mells, i ungles llargues i fines tallades en forma de 

punxa.

—És tard i els meus criats dormen —va dir el com-

te després de tancar la porta, i d’amagar-se la clau 

dins del vestit—. Jo mateix m’ocuparé de la seua 

comoditat.

Jonathan es va deixar guiar per corredors i escales 

fins al dormitori que se li havia preparat. Era un 

dormitori espaiós, molt acollidor, amb una gran llar 

de foc que el caldejava.

Després d’instal·lar-s’hi, el comte el convidà a 

acompanyar-lo a una cambra que hi havia al costat 

del dormitori. Bram S
Dràcula, Bromera

EL COMTE DRÀCULA 
3 COMUNICACIÓ ORAL I ESCRITA

Abans de llegir…

Observa la imatge del comte 

Dràcula que acompanya el text.

❚ Com el descriuries físicament?

❚ I psicològicament?

❚ En quin espai i en quin temps 

situaries el personatge?

1   Escolta atentament i llig, alhora, el fragment El comte Dràcula.

Obtenir informació del text

2   Contesta les qüestions següents:

a) Quins personatges s’esmenten en el text?

b) On arriba Jonathan?

c) Per què no toca a la porta? Què fa, doncs?

d) Què sent darrere de la porta?

3  Indica si són verdaderes (V) o falses (F) les afi rmacions següents. Justifi ca la 

resposta amb fragments del text.

El comte obliga Jonathan a entrar al castell.  
�

Dràcula diu a Jonathan que hi entre per voluntat pròpia. �

El comte saluda el seu convidat amb una encaixada de mans. �

Dràcula viu sol al castell.  

�

El comte acomoda personalment el seu convidat.  
�

Comprendre i interpretar el text

4  Què es diu en el text de cada part del cos de Dràcula? Emplena una graella 

com la següent.

LLEGIR I COMPRENDRE 

3

5  Com era el dormitori que s’havia preparat per a Jonathan? Selecciona les 

paraules del requadre que ho refl ecteixen.

impersonal  fred  estret  acollidor  espaiós  caldejat  menut

6  Quins actes de tots dos refl ecteixen que s’estimaven molt?

a) portalada d) corredor g) lavabo j) cuina m) dormitori

b) llar de foc e) entrada h) llindar k) rebedor n) escletxes

c) picaporta f) balcó i) galeria l) celobert o) teulada

Reflexionar i valorar el contingut i la forma 

7  L’obra Dràcula, de Bram Stoker, s’inclou en la narrativa de terror i de misteri. 

Quines frases del fragment ajuden a crear un ambient misteriós?

8  Per què comença la narració amb la descripció de l’espai? Quin efecte 

persegueix el narrador?

9  Amb quina fi nalitat el narrador descriu el comte Dràcula?

10  Penses que la descripció del personatge es pot relacionar amb l’ambient 

misteriós del relat? Justifi ca la resposta amb exemples del text.

Crear i compondre

La imatge que acompanya el 

text és un fotograma de la pel·lí-

cula Dràcula de Bram Stoker 

(Francis Ford Coppola, 1992); la 

que figura en aquesta pàgina 

pertany a Drácula, la leyenda 

jamás contada (Gary Shore, 2014).

 Observa les dues imatges i 

elabora, per al protagonista de 

cada una, una fitxa com la de 

l’exercici 4. Compara les tres 

fitxes i explica les diferències.

 Observa les dues imatges i 

elabora, per al protagonista de 

rostre
nas

front
cabells

bigot
celles

dents
orelles

galtes
mans

dits
ungles
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activitats finals

Les unitats es tanquen amb una pàgina doble d’activitats distribuïdes en dues 
seccions:

z  Un conjunt d’activitats a partir d’un text per a aplicar allò que s’ha aprés 
en la unitat didàctica.

z  Una avaluació destinada al fet que l’alumne comprove si ha assolit els 
coneixements bàsics de la unitat i detecte els aspectes que ha de repassar. 

Coneixement de la llengua

Aquest bloc està dedicat a la reflexió sobre la llengua i a l’anàlisi d’aquesta  
com a instrument de comunicació.

En la secció Analitzar i reconéixer s’ofereix informació sobre continguts relacionats 
amb el llenguatge, la llengua i la parla; les llengües i les seues varietats; les 
classes de paraules i l’oració simple, i el text i les propietats textuals.

En la pàgina Ampliar el lèxic es proposen nombroses activitats per a enriquir 
el lèxic.

En la secció Practicar l’ortografia es proposen activitats per a conéixer i aplicar 
les principals regles relacionades amb l’ús de les lletres, de l’accent gràfic  
i dels signes de puntuació. Entre aquestes, s’inclouen exercicis per a practicar la 
pronúncia, amb l’ajuda d’àudios.

El bloc es tanca amb una pàgina d’activitats per a Aplicar i sintetitzar allò que 
s’ha aprés. L’última activitat està destinada a la pràctica de les tècniques de treball. 

Tasca final

Aquestes pàgines inclouen una proposta de treball en grup que permet posar en 
pràctica els coneixements i les destreses treballats durant el trimestre. La tasca es 
desenvolupa en tres fases: inspiració, realització i comunicació i publicació.

Al final, podràs avaluar el teu propi procés d’aprenentatge responent a deu 
preguntes de reflexió sobre què i com has aprés.

3
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Activitats finals3 Activitats finals

1  A quina modalitat textual pertany el text L’equilibri de la natura? Raona la tria.

a) Narració. b) Exposició.  c) Argumentació.  d) Descripció.

2  Resumeix amb un esquema el contingut del fragment.

3  Copia els adjectius qualifi catius dels paràgrafs primer i segon, digues quin substantiu acompanya cada un, i 
assenyala’n el gènere i el nombre.

4  Localitza en el text dos adjectius qualifi catius en grau comparatiu.

5  Localitza un adjectiu que atribueix al substantiu que acompanya qualitats objectives, i un altre que atri-
bueix qualitats subjectives.

6  Explica per què s’accentuen aquestes paraules del text: regió, així, Àfrica, ràpidament, ecològic.

7  Elabora dos mapes conceptuals —un de la part de Comunicació i un altre de la de Coneixement de la 
llengua— en què es mostren els continguts principals de la unitat.

AVALUACIÓ

1  De quina manera els animals se serveixen de les 
plantes?

2  Què és un ecosistema, segons el text? 

a)  Una regió climàtica en què els animals i les plantes 
estan equilibrats.

b)  Una zona en què els animals estan mesclats.

c)  Una zona petita o gran en què els animals i les 
plantes estan interrelacionats i equilibrats.

d)  Una zona petita en què els animals i les plantes 
estan interrelacionats i equilibrats.

3  Què signifi ca en el text la paraula pertorbat?

4  Marca els factors que fan que el nombre de plantes 
i d’animals es mantinga quasi constant en un ecosis-
tema no pertorbat.

Existència d’aigua. � Malaltia. �

Acció de l’home. � Clima. �

Existència d’aliment. �  Matances controlades. �

Enemics naturals. � Presència de granges. �

5  En què consisteix l’equilibri de la natura?

6  De quina manera pot alterar l’home aquest equi-
libri? Fixa’t en el que diu el text i observa, a més, les 
imatges següents.

7  Amb quina fi nalitat s’ha escrit el text L’equilibri de 
la natura? 

a)  Per a conscienciar les persones del perjudici que 
poden causar a l’ecosistema.

b)  Per a transmetre informació sobre un tema.

c)  Per a condemnar la matança de lleopards.

d)  Per a parlar de les espècies d’animals que hi ha.

8  Refl exiona sobre aquesta idea i comenta-ho amb 
els companys.

9  Observa atentament la il·lustració que s’ofereix 
sobre l’ecosistema. Quina relació penses que té amb 
el text L’equilibri de la natura? 

10  Contesta ara aquestes qüestions sobre aqueixa 
il·lustració.

❚  Què s’anomena organisme?

❚  Què és una població?

❚  I una comunitat?

❚   Com està compost un ecosistema?

 a)  Per diverses comunitats d’éssers vius.

 b)  Per comunitats i el medi físic.

 c)  Per un conjunt molt gran d’individus.

 d)  Per diverses espècies d’animals i plantes.

L’extinció d’animals s’ha accelerat els últims 
200 anys com a conseqüència directa o indirecta del 
creixement de la població humana, el malbaratament 
dels recursos naturals i els canvis associats al medi 
ambient.

Ecosistema
Medi físic Comunitat

Població

Organisme

En qualsevol regió els animals i les plantes viuen els 
uns al costat dels altres en associacions especials. 

Els animals s’adapten a servir-se de la vida de les plan-
tes com a aliment i refugi. Els depredadors maten altres 
animals per tal d’aconseguir aliment i així creen compli-
cades cadenes d’alimentació. Una zona, que pot ser tan 
petita com un estany o tan gran com una regió climàtica, 
en què els animals i les plantes estan interrelacionats i 
equilibrats s’anomena ecosistema. Dins d’un ecosistema 
no pertorbat, el nombre de plantes i d’animals roman 
quasi constant a causa de factors tals com existències 
d’aliment i aigua, clima, malaltia, enemics naturals, etc. 
El manteniment  del mateix nombre, aproximadament, 
de criatures vivents d’un any a l’altre dins d’un ecosiste-
ma s’anomena equilibri de la natura. 

L’equilibri de la na tura pot ser alterat per les activi-
tats de l’home, i els efectes d’aquestes alteracions poden 
ser importants. Per exemple, en certes parts d’Àfrica, els 
lleopards eren considerats una plaga perquè atacaven 
el bestiar. Com a conseqüència, els grangers mataren 
lleopards a gran escala. Però a mesura que minvà el nom-
bre de lleopards, el de la seua presa, que incloïa babüins 
i porcs salvatges, augmentà ràpidament. La gran població 

de babuïns i porcs salvatges causà molt de mal a les colli-
tes, és a dir, que crearen un nou problema als grangers.

A causa de l’adaptació de les condicions del medi 
ambient, les diferents espècies d’animals que viuen en 
una mateixa regió natural qualsevol tenen caracterís-
tiques comunes, però cada animal té el seu propi paper 
especial o nínxol ecològic dins del seu ecosistema.

Keith LYE

El nostre planeta Terra, CEDAG (adaptació)

L’equilibri de la natura
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 3.  Redacteu un text que incloga totes les dades de l’activitat anterior:

Recordeu què heu aprés en la unitat i afegiu-hi retrats del superheroi i 
del seu enemic principal. Podeu utilitzar-hi el lèxic sobre el cos humà i 
la roba que heu treballat.

Feu també una descripció del lloc de procedència del personatge i 
de l’objecte que l’ajuda.

Corregiu el text fent servir un diccionari. En Internet podeu trobar-ne 
uns quants que inclouen la traducció de mots castellans i anglesos 
(també francesos), tan freqüents en el món dels còmics.

 4.  Dibuixeu una portada de còmic en la qual el vostre super-
heroi s’enfronte al seu antagonista principal.

 5.  Distribuïu en una cartolina la informació: títol de la tasca, portada 
del còmic, dibuix del superheroi, fi txa amb les característiques del 
personatge i text redactat.

 6.  Ja tenim la tasca enllestida. Ara, abans de penjar-la a l’aula, heu de presentar-ho tot als companys i a les companyes. 
Endavant!: mostreu les imatges creades, llegiu el text redactat i defenseu davant dels companys les virtuts del vostre 
superheroi.

Fase de realització

Fase de comunicació i publicació

 1.  Analitza el text que heu creat tu i el teu company, i delimita-hi les diferents descripcions que hi heu 
incorporat. 

 2.  Llig el retrat del superheroi. Inclou trets físics i psicològics? Assenyala-hi les paraules que fan referència a les parts del cos 
i a la roba del personatge.

 3.  Atén ara la descripció del lloc i explica quin ordre segueix.

 4.  Analitza a continuació la descripció de l’objecte: quines dades (forma, mida, funcions…) inclou?

 5.  Indica ara a partir de les tres descripcions:

Si es tracta de descripcions objectives o subjectives.

Si hi heu fet servir adjectius i comparacions que hagen contribuït a crear una idea de l’element descrit.

 6.  Valora la imatge gràfi ca del vostre superheroi. Ha estat interessant i divertit fer aquesta tasca?

 7.  Indica com t’has sentit en fer la presentació del vostre treball davant dels companys. Penses que has defensat bé les vir-
tuts del vostre superheroi?

 8.  Què has aprés, en fer aquesta tarea? Quines difi cultats hi has trobat?

 9.  Valora ara els superherois dels companys: quin t’ha agradat més? Què diries que el fa especial?

10.  Ara que has vist tots els superherois dels companys, quins aspectes positius penses que podries haver incorporat al teu?

AVALUACIÓ

 Per a dibuixar el superheroi, podeu fer 
servir alguna de les plataformes que ens 
ofereix la possibilitat de crear-lo en línia i 
imprimir-lo, com aquesta que us indiquem. 
Podeu consultar l’enllaç en la vostra Zona 
Plus.
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Els superherois poden 
eixir en obres diverses: 
novel·les, còmics, dibuixos 
animats, pel·lícules… 
Penseu quins superherois 
coneguts us podrien servir 
d’inspiració. 

1    Observeu les imatges 
i escolteu els textos. Després, 
contesteu individualment les 
qüestions següents:

❚  Quina descripció correspon 
a cada superheroi?

❚  A quin d’ells pertany l’ob-
jecte que s’hi descriu?

❚   Torna’ls a escoltar i indica 
quin superheroi procedeix 
del lloc que s’hi descriu.

2   És l’hora de pensar en el vostre superheroi. Abans de fer l’activitat, però, heu de 
prendre algunes decisions:

❚  Decidiu quin personatge us agradaria crear. A més dels que us oferim més 
amunt, podeu elaborar una paròdia de superheroi, com Supertot o Superra-
tolí (que pots investigar en Internet).

❚  Podeu atribuir-li, com passa amb Superman, una identitat secreta. 

❚  Feu una llista dels trets del personatge, tant físics com psíquics, 
i inclogueu indicacions sobre la roba o «uniforme» de superheroi.

❚  Imagineu quins poders sobrenaturals té, i en quin moment i de quina ma-
nera els va adquirir.

❚  Decidiu quina tasca o lluita ha de dur a terme.

❚  Inventeu algun antagonista o enemic principal, que s’enfronte 
al superheroi per evitar que duga a terme la seua missió.

❚  Finalment, imagineu un lloc (terrestre o extraterrestre)
de procedència del personatge, i un objecte que l’ajuda o que li 
atorga poders.

❚  Empleneu, amb totes les dades, una fitxa esborrany com la que us 
oferim.
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3   Redacteu un text que incloga totes les dades de l’activitat anterior:

❚  Recordeu què heu aprés en la unitat 3 i afegiu-hi retrats del superhe-
roi i del seu enemic principal. Podeu utilitzar-hi el lèxic sobre el cos 
humà i la roba que heu treballat en aquesta unitat.

❚  Feu també una descripció del lloc de procedència del personatge i 
de l’objecte que l’ajuda.

❚  Corregiu el text fent servir un diccionari. En internet podeu 
trobar-ne uns quants que inclouen la traducció de mots castellans 
i anglesos (també francesos), tan freqüents en el món dels còmics.

4   Dibuixeu una portada de còmic en la qual el vostre super-
heroi s’enfronte al seu antagonista principal.

5   Distribuïu en una cartolina la informació: títol de la tasca, portada del 
còmic, dibuix del superheroi, fi txa amb les característiques del personat-
ge i text redactat.

6   Ja tenim la tasca enllestida. Ara, abans de penjar-la a l’aula, heu de presentar-ho tot als companys i a les companyes. 
Endavant!: mostreu les imatges creades, llegiu el text redactat i defenseu davant dels companys les virtuts del vostre 
superheroi.

LABORATORI DE SUPERHEROIS

Ara construireu un SUPERHEROI i el presentareu a la resta de companys. Pot ser un superheroi seriós que resol 
problemes de la societat o un personatge divertit. Amb aquest objectiu, haureu de fer un retrat del personatge, 
una descripció de l’objecte que fa servir per a dur a terme la seua missió i una altra del lloc del qual procedeix; 
finalment, podeu dibuixar-lo perquè la presentació siga més atractiva.

Tasca final

Fase de realització

Fase de comunicació i publicació

Fase d’inspiració

de l’objecte que fa servir per a dur a terme la seua missió i una altra del lloc del qual procedeix; 

Per parelles

1-4

Fitxa del superheroi
❚ Nom.

❚ Descripció física (amb la roba inclosa) 
i psíquica.

❚ Poders, punts forts i febles.

❚ Enemic / s principal / s.

❚ Orígens: lloc de procedència.

❚ Objecte que l’ajuda / acompanya.

1   Analitza el text que heu creat tu i el teu company, i delimita-hi les diferents descripcions que hi heu incor-
porat. 

2   Llig el retrat del superheroi. Inclou trets físics i psicològics? Assenyala-hi les paraules que fan referència a les parts del cos 
i a la roba del personatge.

3   Atén ara la descripció del lloc i explica quin ordre segueix.

4   Analitza a continuació la descripció de l’objecte: quines dades (forma, mida, funcions…) inclou?

5   Indica ara a partir de les tres descripcions:

❚  Si es tracta de descripcions objectives o subjectives.

❚  Si hi heu fet servir adjectius i comparacions que hagen contribuït a crear una idea de l’element descrit.

6   Valora la imatge gràfi ca del vostre superheroi. Ha estat interessant i divertit fer aquesta tasca?

7   Indica com t’has sentit en fer la presentació del vostre treball davant dels companys. Penses que has defensat bé les 
virtuts del vostre superheroi?

8   Què has aprés, en fer aquesta tasca? Quines difi cultats hi has trobat?

9   Valora ara els superherois dels companys: quin t’ha agradat més? Què diries que el fa especial?

10   Ara que has vist tots els superherois dels companys, quins aspectes positius penses que podries haver incorporat 
al teu?

AVALUACIÓ

 Per a dibuixar el superheroi, podeu fer 
servir alguna de les plataformes que ens 
ofereix la possibilitat de crear-lo en línia i 
imprimir-lo.

1-4

HeroMachine.com
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1  Subratlla els adjectius del paràgraf següent.

Enric és un xiquet que té dotze anys. És baixet, està una mica primet i té els ulls 
verds. Els cabells, rossos i rulls, li donen un aire angelical. Té la barbeta redona i en la 
boca mostra unes dents menudes i molt blanques.

2  Digues el substantiu al qual fa referència cada adjectiu de l’exercici anterior.

Exemple: baixet fa referència a Enric.

3  Classifi ca les paraules següents en substantius o adjectius.

4  Combina els substantius i els adjectius següents. Fes les transformacions 
que calga perquè concorden en gènere i en nombre.

text      llibres      novel·la      obres

difícil      gruixut      divertit      culte

5  Substitueix els adjectius de les oracions següents per expressions explicatives.

Exemple: Joan, aplicat, no va anar al cine. g Joan, que estudia molt…

a) Manel, puntual, va entrar a classe. 

b) Anna, nerviosa, va sentir el missatge.

c) Ramon, descalç, caminava per la gespa. 

d) Miquel, sorollós, va pujar les escales.

6  Forma els adjectius que corresponen a aquests substantius.

a) sinceritat b) justícia c) temor d) bellesa e) claror
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3 CONEIXEMENT DE LA LLENGUA

L’adjectiu qualifi catiu 

1. Concepte d’adjectiu qualifi catiu

Els substantius són les paraules que fem servir per a designar objectes, 
éssers vius o idees.

Observa com s’estableix la concordança entre substantius i adjectius:
casa quadrada   mocador blanc   xiquets simpàtics   coves fondes
Per a distingir els substantius dels adjectius qualifi catius, has de tenir en 

compte les indicacions següents:
❚  Els substantius poden anar precedits dels articles el, la, l’, els, les: 

el xiquet, la dona, l’home, els anys, les persones.
❚   Els adjectius qualifi catius poden portar davant un substantiu (com 

ara, persona o cosa) i, en molts casos, la paraula molt. Així, alegre és 
adjectiu perquè pot dir-se persona alegre o molt alegre.

Per a explicar com és la per-
sona o l’objecte designat pel 
substantiu, poden emprar-se, 
a més d’adjectius qualifi catius, 
unes altres estructures gra-
maticals. Fixa’t en l’exemple:

Albert, tímid, parla poc.

Albert, que és tímid, parla poc.

+  Estructures amb 
valor explicatiu

2. Gènere i nombre de l’adjectiu
Els adjectius qualifi catius són paraules variables, ja que admeten variació 

de gènere i de nombre:
❚   Alguns adjectius presenten dues terminacions, una per al masculí 

i una altra per al femení: café calent, aigua calenta. 
❚   Uns altres tenen una mateixa forma per al masculí i per al femení: 

problema difícil / qüestió difícil. 
El plural dels adjectius es forma de la manera següent:
❚   Generalment s’afi g una -s al singular: verd / verds.
❚   Si l’adjectiu acaba en vocal àtona, es canvia per -es: rica / riques.
❚   Si termina en vocal tònica, s’hi afi g -ns: quotidià / quotidians.
❚   Hi ha una sèrie de terminacions que fan el plural masculí afegint-hi 

-os: dolç / dolços, fals / falsos… Alguns d’acabats en -s la dupliquen en 
el plural: gros / grossos…

❚    Els acabats en -sc, -st, -xt, -ig tenen doble plural masculí: fosc / foscs, 
foscos; trist / trists, tristos; roig / roigs, rojos…

❚    Hi ha adjectius amb una terminació en el singular, però dues en 
el plural (una per al masculí i una altra per al femení): feliç / feliços / 
felices…

Activitats 

ANALITZAR I RECONÉIXER 
3

7  Escriu el femení dels adjectius següents:

a) fals c) petit e) pentinat g) amable i) fàcil  k) suau

b) savi d) pobre f) regular h) bonic j) sa  l) igual

8  Classifi ca els adjectius de l’activitat 7 segons que tinguen una terminació 
o dues per al masculí i per al femení.

9  Forma ara el plural dels adjectius de l’activitat 7 i explica com els has format.

10  Localitza els adjectius qualifi catius del text i fes les activitats.

Els tres amics
Hi havia una vegada tres amics que, buscant aventures, marxaren a un país estran-

ger. Després de viatjar molt, van arribar a una ciutat i entraren en casa d’una dona vella 
que llogava habitacions perquè volien prendre un bany i descansar. Llavors van dir a 
la dona:

—Ens has de preparar un bany excel·lent, en el seu punt i amb tots els ets i uts.

I ella, com que sempre havia sigut molt treballadora, ho va preparar tot, però l’edat 
començava a jugar-li males passades i per això s’oblidà de deixar-hi cap pinta per a 
fer-se els cabells.

Tomàs ESCUDER

Contalles del món
 Bromera (adaptació)

❚  Digues el substantiu a què va referit cada adjectiu i indica’n el gènere i el nombre.

❚   Quins dels adjectius del text tenen una sola forma per als dos gèneres?

Activitats 

casa   fi nestra   negra   quadrada   pedra   gran   gos   lluna
home    bonica    taula    petita    alt    cor    pissarra    foto    bonica

ordinador   caixa   redona   pelut   sabata   plena   potent

Una terminació Dues terminacions
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L’ACCENT. L’OBERTURA DE LES VOCALS

L’accent gràfi c és un signe que s’escriu sobre la vocal tònica d’una paraula, 

siga majúscula o minúscula.

En valencià, hi ha dues classes d’accent:

❚  Agut o tancat (´) . Es col·loca sobre la i i la u, que són sempre tancades, 

i sobre la e i la o quan són tancades: veí, comú, església, meló…

❚  Greu o obert (`) . S’escriu sobre la a, que és sempre oberta, i sobre la e 

i la o quan són obertes: cantà, València, còmplice…

Les paraules polisíl·labes s’accentuen gràfi cament segons unes normes. 

Porten accent:

❚  Les paraules agudes que acaben en vocal o vocal � s, i en -en, -in: 

sofà, café, camí, cabàs, comprén, Berlín…

❚  Les paraules planes que no acaben en vocal o vocal � s, ni en -en, 

-in: dèbil, plàtan, bolígraf, telèfon…

❚  Totes les paraules esdrúixoles: correspondència, esdrúixola, tècnica, 

llàgrima…

3

2
AMPLIAR EL LÈXIC

3 CONEIXEMENT DE LA LLENGUA

PRACTICAR L’ORTOGRAFIA

Activitats 

Vocals obertes 

i tancades

Recorda que en valencià, la 

i i la u són vocals tancades 

sempre, mentre que la e i la o  

poden ser obertes (mel, cos) 

o tancades (tres, polp).

EL COS I LA ROBA

Per a indicar els trets físics d’una persona, utilitzem

el lèxic referent a les parts del cos, però també podem

fer-n’hi referència a la indumentària o manera de vestir.

1  En el fragment de Dràcula es diu que el comte tenia el 

rostre afilat. Busca en el diccionari aquesta paraula i 

copia’n la defi nició. 

2  Escriu altres substantius, a més de rostre, que poden acom-

panyar el mot afi lat.

3  El comte tenia, també, «grans entrades a les temples». Tria 

el signifi cat correcte d’aquesta paraula.

a) Edifici sagrat. c) Part del cap.

b) Cabells. d) Peça de roba.

4  Llig el text de Josep Lluís Seguí i selecciona entre les 

següents les parts del cos que s’hi esmenten.

colze  espatles  llavis  rostre  coll

bescoll  mans  dents  front  cames

5  Assenyala les peces de roba a què s’al·ludeix en el text.

6  Busca en el diccionari l’expressió subratllada i explica’n el 

signifi cat amb les teues paraules.

7  Escriu correctament l’oració de l’activitat 6 substituint-hi 

l’expressió «feia joc» per un sinònim.

8  Tria l’adjectiu o els adjectius de Lèxic útil que siguen ade-

quats per a cada part.

     Redacta la descripció de la cara d’una persona a partir 

dels elements i dels adjectius que has seleccionat en l’activi-

tat 8.

Una dona poc natural

La dona que tenia al davant lluïa una roba de les 

que només es troben en alguns suplements domini-

cals i, segons diuen, a les botigues de París i Londres. 

Potser era disseny italià. Una follia de roba. […] Rosa 

també es digué que, d’altra banda, a la dona no li 

queia massa bé tot el que duia posat; era com si la 

roba que lluïa no estiguera feta per a ella, o ella per

 a la roba. Era una dona alta, no massa grossa però 

que devia haver estat més prima i devia haver en-

greixat darrerament. De cabells rossos, segurament 

tenyits, que se li’n fugien sota una espècie de pamela 

a joc amb el vestit. Tot color conyac. Fins i tot la bos-

sa de mà feia joc amb el vestuari. A les mans, guants 

de randa fins al colze. Duia tam bé ulleres fosques, 

que es va traure tot seguit, possiblement per tal de 

mostrar que tenia uns ulls negres prou bonics. De se-

gur que era l’únic natural, d’ella mateixa, que lluïa. Si 

no era que duia lentilles de color.
Josep Lluís SEGUÍ

Rosa Vermell, Bromera

     Redacta la descripció de la cara d’una persona a partir 

dels elements i dels adjectius que has seleccionat en l’activi-  9

1   Escolta i posa l’accent en les paraules del requa-

dre que calga seguint els passos que s’indiquen.

❚  Separa les síl·labes de cada paraula. 

❚  Subratlla’n la síl·laba tònica. Si la vocal tònica és una 

e o una o, esbrina si és oberta o tancada.

❚   Classifi ca la paraula en aguda, plana o esdrúixola.

❚  Accentua-la si cal.

2  Escriu una frase que tinga sentit amb cada paraula; 

primer de tot, però, accentua-la correctament. 

a) terratremol c) cervol e) ferestec

b) espes d) familia f) magazin

3  Digues quin és l’infi nitiu dels verbs subratllats. 

a) No la coneixerà ningú si no es posa les ulleres.

b) No tem ningú. 

c) Pareixerà una altra cosa. 

d) Ha crescut molt en quatre dies.

e) Ha espremut una taronja i s’ha fet un suc. 

f) Joan ha premut el timbre de la meua porta.

4  Accentua les paraules del text de Joan Pla d’acord 

amb les normes estudiades.

5   Escolta amb atenció el text del dictat i escriu-lo 

en el teu quadern.

frances   sete   perdua   prestec   lleidata

llepol    sepia    independencia    promes

pressec    more    debil   senia    Bernabe

fi nestro   pages   brofega   bruixola   examens

El Mas Maleït

El Mas del Baro, arran d’aquells fets ocorreguts a principi 

dels anys cinquanta, va passar a ser anomenat el Mas Maleït. 

A punt d’acabar el passat segle, feia quaranta-cinc anys 

d’aquella tragica historia. Per als més joves, els que n’havien 

sentit parlar fugaçment a casa, havia entrat a formar part de 

les llegendes urbanes, com tantes d’altres n’havien sentides. Els 

fets originals que s’hi van esdevenir s’havien desdibuixat en no 

ser denunciats judicialment ni, per tant, investigats policial-

ment ja que no s’hi va trobar cap cadaver. Els fets van acabar 

desdibuixant-se i, doncs, tergiversant-se i transformant-se, 

tot i que van conservar l’essencia de la historia: la misteriosa 

desaparicio de les fi lles del masover i la d’Onofre…
Joan PLA

El crim del Mas Maleït, Bullent

La bossa de mà feia joc amb el vestuari.

Lèxic útil

El rostre

❚ Cara redona, ovalada, pigada, greixosa…

❚ Cabells llisos, arrissats, castanys, rossos, secs, curts, 

embolicats, escarotats, bruts…

❚ Front ample, estret, arrugat, llis…

❚ Celles f ines, espesses, arcades, poblades, juntes, 

dibuixa des, separades…

❚ Ulls blaus, verds, verdosos, grisos, negres, oberts, 

allargats, plorosos, tancats…

❚ Llavis estrets, molsuts, eixuts, rojos…

❚ Nas recte, punxegut, menut, aguilenc, llarg…

cabells    peus    orelles    ulls    celles

braços    pit    ungles    nas    parpelles

pantalons  bossa de mà  jersei  sabates  barret

dessuadora  ulleres fosques  guants  pamela  cartera

ELS CONTINGUTS EN FORMAT DIGITAL
Els continguts digitals d’INICIA DUAL Valencià: Llengua i Literatura, 1r ESO figuren 
referenciats en el llibre imprés, perquè tothora sàpies quan has d’anar —o pots— al llibre digital.

z  En la pàgina d’obertura de cada unitat, el botó d’inici  indica que hi ha continguts 
digitals per a presentar la unitat: un mapa mental dels continguts i de les activitats per a 
recordar coneixements previs.

z  La icona de descàrrega  al costat dels epígrafs marca l’existència de continguts digitals 
bé de caràcter general associat a l’epígraf (activitats de reforç) o bé associats a un contingut 
concret (presentacions, enllaços web, etc.). Aquests últims estan marcats en el text imprés 
en color blau, com si es tractara d’un enllaç.

z  A més dels anteriors, en les pàgines del teu llibre trobaràs una sèrie d’icones que remeten  
a continguts multimèdia —àudios  i vídeos — vinculats a uns apartats determinats,  
i a les activitats interactives  (totes les del projecte).

z  Algunes propostes de treball presenten la icona del dossier  , en què podràs arxivar tots 
els treballs que faces.

Galeria d’icones

Inici Descàrrega

Àudio Vídeo

Activitats 
interactives

Dossier


