
PLANIFICACIÓ ACTIVITATS VALENCIÀ SETMANA 20-04-20 A 24-04-20 

 
ACTIVITATS (ver fitxa adjunta). Totes les activitats s’han de respondre en valencià. 
 
1. Llegir el text “Jugar a la societat de la informació” (fitxa adjunta) 
2. Realitzar els 5 exercicis de la fitxa de comprensió lectora adjunta. 
3. Escriure un text entre 150 i 200 paraules sobre un d’aquestos temes: 

a) Conta la teua experiència en el món dels videojocs: quan vas veure un per primera 
vegada? Quin va ser? Quan vas jugar per primera vegada? Qui et va ensenyar o 
introduir en aquest món? Quines etapes en la teua trajectòria de jugador has passat? A 
quins jocs jugues? Per què? Cóm t’agrada jugar? Quin ha sigut el teu videojoc favorit? 
Podries recomanar videojocs per a diferents tipus de persones? I per a persones a qui 
no agrada jugar-ne? Quin seria el teu videojoc ideal?... I altres coses més que vulgues 
contar. 
b) Com explicaries al teu professor que jugar als videojocs no té per què ser perjudicial. 
 

TERMINI DE PRESENTACIÓ 
Com a màxim el dilluns 27-04-20 
 
FORMA Y MITJANS DE PRESENTACIÓ DE LES ACTIVITATS 
Enviar un document (.doc, .docx, .odt) amb las activitats fetes com arxiu adjunt al correu 
electrònic del professor: jcerveram@iesserradespada.org. També es pot compartir per DRIVE. 
Es recorda a l’alumnat que cal utilitzar el correu del centre (@iesserradespada) per a  realitzar 
l’enviament. 
 
MATERIALS 
- Text i fitxa d’activitats. S’enviarà per correu electrònic a l’alumnat i es podrà descarregar en la 
web del professor: www.elcastillodekafka.wordpress.com.  
 
ORIENTACIONES 
Cuidar l’expressió y ortografia. S’ha de reprendre la pregunta en la resposta. 
 
AVALUACIÓ 
- Els cinc exercicis de comprensió s’avaluaran sobre 10 i es tindran en compte a l’apartat de 
comprensió lectora de Valencià per a la 3a avaluació. 
- L’activitat d’escriptura del text de 150-200 paraules s’avaluarà sobre 10 i es tindrà en compte 
a l’apartat d’expressió escrita de Valencià per a la 3a avaluació. 
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