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LA DESCRIPCIÓ D’UN LLOC 

1. Llig aquesta descripció. 

El sostre encantat del Gran Saló era fosc i ple d’estrelles, i davall, les taules 

allargades de les quatre residències eren plenes d’estudiants desendreçats, 

uns amb capa de viatge i altres amb camisa de dormir. Per entremig, 

brillaven les figures dels fantasmes de l’escola. Totes les mirades, tant dels 

vius com dels morts, estaven clavades en la professora McGonagall, que 

parlava des de la tarima del fons del saló. Darrere seu hi havia els mestres 

que quedaven a Hogwarts, entre ells Firenze, el centaure de pelatge ros, i els 

membres del Fènix. 

J. K. ROWLING Harry Potter i les relíquies de la Mort 
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Descriure un lloc és explicar com és l’espai concret, exposant com són i 

què fan les persones, els animals o les coses que hi ha. 

Per a fer la descripció d’un lloc, cal seguir un ordre; per exemple, dels ele- 

ments generals als aspectes més concrets. 

Recorda que també és molt important parlar dels sentiments que te 

genera eixa situació o eixa espai. Pots parlar de tot el que perceben 

cadascú dels 5 sentits (Olfacte, gust, tacte, vista i oïda) 
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2. Tria l’opció correcta i marca-la amb una “X” 

• El text descriu:  

 una casa  un espai de camp   una escola 

• La descripció inclou: 

     persones   persones i éssers fantàstics  només éssers fantàstics 

• El text descriu la situació de: 

 les persones  els arbres  els mobles  

• El text descriu com anaven vestits: 

 els fantasmes  els estudiants  els mestres 

3. Fes una foto d’un paisatge, el que vulgues, o tria’l d’internet. Us animem a 

quan eixiu a passejar que feu una foto d’un lloc que us agrade molt i feu la 

seua descripció de la forma més detallada possible. Recorda fer la 

descripció observant molt atentament el lloc que estàs describint. 
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