
 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓ D’UN PAISATGE 

Estructura del text 

 Presentació: comencem la descripció situant el paisatge: 

lloc, època de l’any, moment del dia, meteorologia…  

 Nomenar i descriure els elements que formen el 

paisarge: muntanya, planura, riu, platja...  (color, forma, 

mida aproximada...). 

Ordre:  

 Del més general al més concret. 

 De dalt a baix.  

 D’esquerra a dreta.  

 

 Per finalitzar podem donar la nostra opinió amb el que 

ens suggereix, quines emocions ens fa sentir…  

 

A les pàgines següents hi ha quatre fotografies de paisatges. 

Podeu triar una d’elles per fer la vostra descripció o qualsevol 

altra que trobeu en un llibre, postal, catàleg de viatges, 

Internet,...  

 

 



 



A la taula que teniu a continuació podeu trobar adverbis de lloc i adjectius. 

Espere us resulten útils per fer la descripció del paisatge.  

Aquesta activitat heu d’enviar-me-la al correu electrònic.  

 

 

  



 

ON SÓN ELS ELEMENTS COM SÓN ELS ELEMENTS COLORS ALTRES 

 

darrere – davant 

a la dreta – a l'esquerra 

a primer terme 

en primer pla 

en segon pla 

en un racó 

al cantó mateix 

arran de 

un tant més enllà 

al fons 

enmig de / al centre 

al damunt/damunt de – baix 

a l’horitzó 

a la llunyania 

 

 

divertit – avorrit 

adormit- despert 

gros – xicotet – enorme – 

diminut – gegant 

jove – vell 

muntanyós/muntanyenc – pla 

humit – sec 

relaxant – tranquil 

florit 

assolellat 

punxegut 

ample – estret 

inclinat – recte 

endreçat – desendreçat (tort) 

 

roig – rogenc 

verd- verdós 

blau - blavós 

color caramel 

colors foscos 

colors clars 

colors freds 

colors càlids 

 

   
  * Camp: abandonat, conreat, fèrtil, florit, 
improductius, secs, verds, frondós... 
 
  * Cases: altes, àmplies, antigues, baixes, 
modernes, xicotetes… 
 
  * Cel: blau, clar, cobert, ennuvolat, gris, 
lluminós, negre, rogenc… 
 
  * Ciutats: bullicioses, contaminades, 
històriques, modernes, silencioses, sorolloses, 
tranquil·les… 
 
  * Flors: boniques, vistoses, colorades… 
 
  * Mar: blava, brava, esvalotada, ondulada, 
serena, transparent, cristal·lina... 
 
  * Muntanyes: altes, arrodonides, baixes, 
punxegudes… 
 
  * Rius: bruts, cabalosos, contaminats, curts, 
freds, fondos, llargs, nets, secs, transparents… 
 

 



 

 

 


