
Practica

1. Respon aquestes preguntes sobre les fitxes de l’herbari:

• Quines semblances veus entre les quatre fitxes?

• Quina utilitat tenen les fitxes?

• Com es podrien ordenar?

2. Respon aquestes preguntes sobre els carnets de dades personals:

• Quines semblances veus entre els tres carnets?

• Quina utilitat tenen?

• Per què són importants aquestes dades i no unes altres?

Fes memòria

Les fitxes descriptives, de recollida de dades o carnets, serveixen per:

1. Recollir informació d’objectes, animals, plantes... a partir de les dades més 
importants.

2. Organitzar la informació de manera clara i visual.

3. Classificar les fitxes seguint un mateix criteri.
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 Totes les fitxes 
descriuen les mateixes característiques (característiques, forma i on 
es troba).

      

Serveixen per recollir, guardar i ordenar fulles diverses.

 Per qualsevol dels tres elements que 
descriu. Bé per les característiques, bé per la forma de la fulla, o bé pel 
lloc on es troben.

Recullen dades personals de diferents persones.

 Per tenir registrada la gent que participa a

diferents activitats i per poder localitzar-los.

En qualsevol dels carnets o fitxes hi ha dades importants per 
localitzar les persones inscrites.

6. Relaciona cada apartat de la fitxa descriptiva amb el contingut 
corresponent:

7. Imagina’t que has de fer una fitxa descriptiva sobre la teva localitat. 
Digues quines dades hi posaries i quines no:

615 875 464

Nom

Ester Ribera

Barcelona

Poble o ciutat

TelèfonAficions

Adreça 

Plaça de la 
Independència, 5

L’esport, la música 
i les manualitats

SÍ NO

El nom de la teva localitat.

El nombre d’habitants.

El nombre de places d’aparcament.

Els monuments més importants.

Els impostos que es paguen.

Els serveis de què disposa la localitat.

Quants cotxes blancs hi ha.

Les localitats veïnes.

Si la gent és simpàtica, alta, llesta...
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dades personals:

Dades bàncaries:

Número de compte:

8775-50-254-021588870

Sol·licitud per fer-se soci 
del club de futbol

Carnet de Biblioteca

Nom: Nil

Cognoms: Soms Rabassa

Adreça: Pujada del Turó, 8

Població: Cadaqués

Telèfon: 972 666 68 87

Data de naixement: 15-06-2003

Nom: Mateu

Cognoms: Pérez Garcia 

Adreça: C/ Major, 87

Població: Sant Cugat del Vallès

Telèfon: 935 747 477

Data de naixement: 09-09-1998

Nom: Martina

Cognoms: Sánchez Serra

Centre: CEIP El Jardí

Adreça: C/ Escoles, 15

Població: Viladrau

Telèfon: 938 745 445 

c/e: msanse@escola.cat

Data de naixement:

11-05-2000

DADES PERSONALS:

AGENDA CURS
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5. Aquí tens informació sobre la ciutat de Barcelona. Llegeix-la i omple la 
fitxa amb la informació més important:

Nom de la ciutat: 
Altres dades: 

Situació geogràfica: 

Nombre d’habitants: 
Superfície: 
Comunicacions: 

Clima: 
Llocs d’interès: 

Barcelona és una ciutat costanera del Mediterrani. És molt important, ja  
que és la capital de Catalunya, de la província de Barcelona i de la 
comarca del Barcelonès. Té 1.620.809 habitants, aproximadament. La seva 
superfície és de 101,4 km2.

La ciutat disposa de molt bones comunicacions: per mar, a través del port; 
per aire, per mitjà de l’aeroport del Prat, i per tren, amb diverses estacions, 
com ara la de Sants, la de plaça Catalunya, l’estació de França, etc. 

El clima de Barcelona és mediterrani. Això vol dir que les temperatures 
són suaus: a l’hivern les mitjanes se situen al voltant dels 10° i a l’estiu, 
al voltant dels 30°.

Barcelona és un centre d’interès turístic, ja que disposa de monuments, 
esglésies, parcs i indrets molt importants, com poden ser Montjuïc, la 
catedral, Santa Maria del Mar, el parc Güell, el parc de la Ciutadella, el port  
olímpic, el mercat de la Boqueria, el Museu de la Ciència, el zoo i la 
Rambla, entre d’altres.
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                                   Barcelona
                            capital de Catalunya, província de Barcelona i capital 
del Barcelonès. 
                                        ciutat costanera.

                                           1.620.809 habitants.
      101,4 km2

                                  per mar (port), per aire (aeroport del Prat), per tren
(diverses estacions).

               a l’hivern, mitjanes de 10º, i a l’estiu, de 30º.
                                Montjuïc, la catedral, Santa Maria del Mar, el parc 
Güell, el parc de la Ciutadella, el port olímpic, el mercat de la Boqueria... 

Unitat 1 LES  FITXES  DESCRIPTIVES

Fulla de roure

Característiques: Fulla caduca.
Forma: Fulles de vores ondulades.
On es troba: Típica de zones 
temperades, especialment de climes 
mediterranis.

Fulla d’alzina

Característiques: Fulla perenne de 
color verd fosc amb el revers pelut.
Forma: Fulles dures i petites de 
vores dentades.
On es troba: Típica de zones  
de clima mediterrani humit.

Fulla de pi

Característiques: Fulla perenne i en 
rams de 2 a 5 fulles.
Forma: D’agulla.
On es troba: Es pot trobar  
a qualsevol zona.

Fulla d’olivera

Característiques: Fulla perenne 
verda per sobre i grisosa i peluda 
per sota.
Forma: De llança i vores enteres.
On es troba: Es troba a les regions 
càlides de clima temperat, com ara 
el litoral mediterrani.
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3. Les dades de l’agenda de la Martina s’han desordenat. Ajuda-la  
a refer-les:

4. Aquesta fitxa amb les dades del carnet de sòcia està incompleta. 
Inventa’t les dades i completa-la: 

 : Martina

Cognoms: 

Centre: 

Adreça: C/ Escoles, 15

:  Viladrau

Telèfon: 

a/e: msanse@escola.cat

Data de naixement: 

DADES PERSONALS:

AGENDA CURS
Nom

Sánchez Serra

CEIP El Jardí

938 745 445

Població

11-05-2001

 NOM 

 COGNOMS 

  
 EDAT 

 ADREÇA 

 POBLACIÓ 

 ADREÇA C/E 
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Nom

 Sánchez Serra

  CEIP el Jardí

Població

 938 745 445

11-05-2001

Resposta oberta.

SOLUCIONARI • SOLUCIONARI • SOLUCIONARI • SOLUCIONARI • SOLUCIONARI • SOLUCIONARI



Pren-ne  nota

•  Un cop revisat el segon esborrany amb el mestre o la mestra, et 
compromets a:

1. 

2. 

Finalment

• Copia la teva fitxa en un full a part i fes-hi el dibuix que havies pensat. 
Després, entre tots, trieu un criteri de classificació i deseu les fitxes en una 
carpeta o en una capsa de manera ordenada.

 REPASSA

Les fitxes de recollida d’  o els c  serveixen per  

r  i c  la informació sobre un element.

Les dades recollides poden  per classificar la informació.

 OPINA

El que més m’ha agradat fer ha estat:

 Completar carnets i dades. 

 Saber omplir i classificar les dades recollides. 

 Posar exemples de carnets i fitxes de recollida de dades. 

El que més m’ha costat fer ha estat  , 

perquè  .
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Resposta oberta.

Resposta oberta.

                                     informació               arnets
  ecollir                   lassificar

                                           servir / utilitzar-se

• Si haguessis de fer la fitxa descriptiva d’un esport, quin triaries? Quines 
dades hi posaries? Potser la graella següent et pot ajudar! Completa-la 
abans de començar la fitxa:

Dades  per  fer  l’esborrany

Accessoris

Vestit

Jugadors

Nom de l’esport

Lloc on es
practica

Habilitats
necessàries

Característiques 
físiques 
necessàries

Competicions 
importants

Altres
informacions 
interessants
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Resposta oberta.

• Canvia i modifica les dades necessàries i reescriu la fitxa de l’esport que 
has triat a partir de l’autocorrecció anterior. Fes un dibuix esquemàtic 
sobre aquest esport per il·lustrar la fitxa.

Segon  esborrany
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Resposta oberta.

8. Completa el carnet i la fitxa descriptiva amb les teves dades:

Carnet de soci de 

Nom: 

Cognoms: 

Adreça: 

Població: 

Codi postal: 

Província: 

Telèfon: 

Data de naixement: 

Nom i cognoms: 
Lloc on has nascut: 
Lloc on vius: 
Nombre de germans:  Lloc que ocupes: 
Alçada:  Data de naixement: 
Caràcter: 

Aficions: 

Color preferit:  
Altres informacions interessants: 
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Resposta oberta.

Autoavaluació

SÍRepassa el teu text NO Explica quins canvis 
hauràs de fer

Hi ha un títol per a cada 
informació.

He destacat el nom de cada 
apartat.

Després del nom de 
l’apartat hi ha dos punts (:).

Cada element comença 
amb majúscula.

El meu treball és net i està
ben presentat.

La lletra és clara.

He deixat marges al full.

FITXA DESCRIPTIVA

He seguit l’esquema.

Recull tota la informació 
important.

He utilitzat paraules 
diferents i he evitat 
les repeticions.

He repassat l’ortografia.
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Resposta oberta.

SOLUCIONARI • SOLUCIONARI • SOLUCIONARI • SOLUCIONARI • SOLUCIONARI • SOLUCIONARI

SOLUCIONARI • SOLUCIONARI • SOLUCIONARI • SOLUCIONARI • SOLUCIONARI • SOLUCIONARI

• Escriu el teu primer esborrany de la fitxa descriptiva sobre l’esport que 
has triat utilitzant la informació que has escrit en la graella de la pàgina 
anterior. Pensa un dibuix per il·lustrar-la. 

Primer  esborrany

Dibuix que faré:
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Resposta oberta.




