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1

Contenidos

La publicidad

Actividades

De ampliación: 1 y 2

En equipo: 1 y 2

Interdisciplinares  
con Plástica: 1 y 2
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ALPer a aplicar el que has aprés

1 Com està narrada La Veu de la Vall, en primera o en tercera 
persona?

 

 

2 Qui són els protagonistes de la història?

 

 

 

3 La història està narrada en present o en passat?

 

Contingut

La narració

Activitats

De reforç: 1, 2, 3 i 4
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Nom:  

4 Llig aquest passatge del llibre i respon: és una 
descripció o un diàleg? Raona la resposta.

La casa de Mila i Julio estava als afores del poble, a la 
carretera de Castroalbo. Era una construcció molt antiga 
que es trobava quasi en ruïnes quan ells van arribar a 
Baeira, però entre els dos l’havien restaurada i l’havien 
convertida en una de les més boniques de la localitat, amb 
les finestres pintades de blau clar i unes cortines de colors 
alegres.
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La publicidad

Actividades

De ampliación: 1 y 2

En equipo: 1 y 2

Interdisciplinares  
con Plástica: 1 y 2
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AL2 Per a comprendre el que has 

llegit

Contingut

La narració

Activitats

De reforç: 1, 2, 3, 4 i 5

1 Anota a quin curs va cada un dels quatre protagonistes de La Veu 
de la Vall.

Carlota:    Ángel:  

Miguel:    Sofía:   

2 Què és La Veu de la Vall dins de la història?

a) Una llegenda.

b) Una revista en paper.

c) Un diari digital.

d) El títol d’un llibre.
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Nom:  

3 Quin és l’objectiu dels quatre protagonistes de la història al llarg de la novel·la?

 

 

4 Creus que els protagonistes aconseguixen l’objectiu? Raona la resposta.

 

 

5 En la història, què es troben els xiquets gràcies a la llegenda del Cuélebre? Per què 
és important aquesta troballa per a la trama del llibre?

 

 

 



Contenidos
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Actividades

De ampliación: 1 y 2

En equipo: 1 y 2

Interdisciplinares  
con Plástica: 1 y 2
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Contingut

Les seccions d’un diari

Activitats

D’ampliació: 1, 2 i 3

En equip: 3

1 Què és un reportatge? En què es diferencia d’una notícia?

 

 

 

 

2 Quins reportatges publiquen els protagonistes del llibre en el 
diari?
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Nom:  

3 Per parelles, prepareu i escriviu un reportatge sobre un tema que us interesse i, en 
acabant, exposeu-lo davant dels vostres companys. 

Resumix el tema del teu reportatge.
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De ampliación: 1 y 2

En equipo: 1 y 2
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AL4 Per a buscar informació

Continguts

Les seccions d’un diari

L’entrevista

Activitats

De reforç: 1 i 2

1 Consulta un diari de hui, de paper o digital (mitjançant 
Internet) i anota en aquestes línies els títols de:

• Dues notícies nacionals:

 

• Dues notícies internacionals:

 

• Una notícia d’esports:

 

• Una notícia de cultura:
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2 Torna a consultar el diari. Hi ha cap entrevista? A qui entrevisten?

Si no saps qui és la persona entrevistada, busca-la en Internet i anota en aquestes línies  
a què es dedica i per què li han fet una entrevista.

 

 

 

Si no trobes cap entrevista en el diari, tria una de les notícies i explica a qui t’agradaria 
entrevistar per a tindre’n més informació.
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Continguts

El text periodístic

Les cartes al director

Activitats

D’ampliació: 1 i 2

Per a expressar-se per escrit

1 Consulta un diari de paper o digital i busca-hi una notícia  
que t’interesse especialment. Escriu-ne el títol i resumix-ne  
el contingut en aquestes línies.
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2 Escriu una carta al director relacionada amb la notícia que has triat. Abans 
de posar-te a escriure, pensa bé quin serà l’objectiu de la teua carta i quins els 
arguments que hi inclouràs.
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Continguts

La ressenya

Expressar una opinió

Activitats

D’ampliació: 1 i 2

Per a buscar informació

1 Escriu una ressenya sobre La Veu de la Vall. No oblides que hi has 
d’incloure: el títol del llibre, l’autor, el gènere a què pertany (misteri, 
aventures, fantasia, humor, etc.), els noms dels protagonistes, un 
resum de l’argument i una opinió pròpia (ben argumentada).
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2 Ara, seguix els mateixos passos per a escriure una ressenya d’una pel·lícula. Has 
d’incloure-hi: el títol; el nom del director, del guionista i dels actors principals; l’any de 
la pel·lícula i el gènere (aventures, misteri, comèdia, terror, etc.); la duració; el resum 
de la trama (els fets) i una opinió pròpia sobre la pel·lícula (ben argumentada).
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Continguts

La publicitat

Activitats

D’ampliació: 1 i 2

En equip: 1 i 2 

Interdisciplinàries amb 
Plàstica: 1 i 2

Per a fomentar la creativitat

1 En grups de quatre, inventeu un anunci per a atraure més famílies 
al poble de Baeira. Seguiu els passos següents.

•  Decidiu si l’anunci és per a un diari o revista, per a 
Internet, per a la ràdio o per a la televisió.

•  Apunteu els recursos que necessitareu: cartolina si és un anunci 
de paper, gravadora si és un vídeo, etc.

• Inventeu un eslògan per a l’anunci.

•  Creeu l’anunci afegint a l’eslògan algun element gràfic 
(dibuixos, fotografies, logotips, un enregistrament d’àudio  
o de vídeo, etc.).
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2 Ara, també en grup, creeu cartells per a anunciar aquests elements.

•  El bar-restaurant de Mario en Baeira. 

• El diari La Veu de la Vall.

•  Una exposició sobre dinosaures.

•  Una obra de teatre sobre la llegenda del Cuélebre.
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Contingut

Expressar una opinió

Idees principals  
i secundàries

El debat

Activitats

D’ampliació: 1 i 2

En equip: 2

Per a educar en valors

1 Imagineu que sou els habitants d’un poble de la muntanya que 
està dividit en dos bàndols: mig poble vol promocionar-lo per a 
atraure turistes i l’altre mig té por que això pose en perill els 
boscos i destruïsca la tranquil·litat amb què viuen. Per sorteig, 
es decidirà en quin bàndol t’ha tocat. Una vegada ho sàpigues, 
fes una redacció per a defendre la teua posició mitjançant 
arguments. No t’oblides d’estructurar el text en  
idees principals i idees secundàries.
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2 Quan tots hagen acabat la redacció, s’organitzarà a classe un debat on els dos 
bàndols, per torns, defendran les seues postures, respectaran el bàndol  
rival i respondran als arguments d’aquests amb d’altres sense caure en insults  
o desqualificacions.



Contenidos

La publicidad

Actividades

De ampliación: 1 y 2

En equipo: 1 y 2

Interdisciplinares  
con Plástica: 1 y 2
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Continguts

La narració

La llegenda

Activitats

D’ampliació: 1 i 2

Per a expressar-se oralment

1 Inspira’t en la llegenda del Cuélebre que s’explica en el llibre 
i inventa una història protagonitzada per aquest personatge 
fantàstic on inclogues alguna descripció i algun diàleg. Escriu-la 
en el quadern o en un full a banda.

Resumix la teua història en aquestes línies.
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2 Repassa la teua història i, tot seguit, sense llegir-la, conta-la als companys i les 
companyes tal com la recordes. En acabant, podeu votar quina ha sigut la història  
més divertida, la més misteriosa, la més aterradora, etc.

Resumix en aquestes línies una de les històries inventades pels companys i companyes 
que t’haja agradat especialment.
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Continguts

El text periodístic

El debat

Activitats

D’ampliació: 1, 2 i 3

En equip: 1

Per a comprendre el que has 
llegit

1 Llig aquest text i comenta’l amb els companys i les companyes 
amb un debat respectuós.

Antonio Arrufat […] va ser el president de la Diputació per Terol, 
però, per damunt de tot, és l’alcalde de La Cerollera des de 2003. 
Té per orgull que el seu poble haja crescut de 87 veïns a 112, però és 
conscient que lliura una batalla desigual. Tant és així que ara se li 
presenta un problema habitual en aquests casos: se li n’han anat 
dos dels set xiquets que hi havia al poble, de manera que corre el risc 
greu que li tanquen el col·legi. Per a evitar-ho, s’ho està enginyant 
per a importar una família des de Calanda, a 25 quilòmetres,  
i reparar aquesta avaria. Arrufat té un indicador demogràfic propi. 
«Si un poble perd l’escola i es queda sense bar, està en la UCI».

Traduït de Luis Gómez, «La España terminal»,  
El País, 18 d’octubre de 2014.
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2 Busca el significat de les sigles UCI i explica en aquestes línies què vol dir l’última 
frase del text de l’activitat 1.

 

 

3 Llig aquest text que pertany al mateix reportatge de l’activitat 1. Quin significat 
creus que té l’expressió «Som la Sibèria d’Espanya»?

«Estem a un pas de Madrid, però el 85 % de la nostra província és una de les parts més 
despoblades. Som la Sibèria d’Espanya», diu Jerónimo Lorente, portaveu de La otra 
Guadalajara, un moviment ciutadà que tracta de cridar l’atenció sobre la despoblació  
de la província.
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