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Bon dia a totes i tots, 

En primer lloc m’agradaria desitjar-vos que estigueu bé i que estigueu passant aquesta 

QUARANTENA (i no quarantena) el millor possible. Són temps difícils però si tots 

col·laborem i, com bé diuen tots els responsables i especialistes, ENS QUEDEM A 

CASA, prompte passarà aquest malson.  

Bé, encara que hi haja un virus que ens està molestant, nosaltres hem de continuar amb 

la nostra tasca d’ensenyar i aprendre i, per tant, tot seguit us indicaré quina és la feina 

que heu de fer per a la setmana del 23 al 27 de març. 

No sé si haureu escrit mai un DIARI PERSONAL. Si és que sí, ja sabreu quines són les 

característiques i si és que no, no us preocupeu, ara us les comente: 

 

EL DIARI PERSONAL: 

Un diari personal és un text escrit que recull notes diàries sobre fets quotidians i que 

reflecteix emocions i pensaments de qui l’escriu. Pot ser: 

Privat: s’escriu per a ser llegit per l’autor o autora. Té un ús personal. 

Públic o literari: l’escriu un autor o autora que s’inventa un personatge i conta el que li 

ocorre dia a dia. S’escriu per a ser publicat i per a entretindre els lectors. 

El diari personal s’organitza en textos o pàgines d’extensió variable. Cada text té dues 

parts clarament diferenciades: la data en què s’escriu, i el cos on es narren els fets. 

S’utilitzen els recursos següents:  

 La primera persona del singular. Aquest recurs permet que el lector s’identifique 

amb el protagonista (Soc una persona sensible). 

 El present d’indicatiu per a narrar fets immediats; l’imperfet (estudiava, 

volia...), el passat (vaig decidir, anàrem) i el perfet (he estudiat) per a narrar fets 

passats, i el futur (faré, estudiaré). 

 Connectors temporals: aleshores, ara, hui, més tard... 

 Connectors consecutius: per tant, així, de manera que... 

 Registre estàndard. 

 

I què hem de fer nosaltres amb aquesta informació? Doncs molt senzill. Cal que 

escriviu un diari personal. Cada nit, haureu d’agafar l’ordinador i, seguint l’estructura 

del diari personal que us he comentat abans, haureu d’escriure què haveu fet al llarg de 

dia, com us haveu sentit passant un dia més en quarantena, com haveu fet per 

entretindre’s, etc. Haureu d’escriure durant cinc dies (de dilluns a divendres) i divendres 

de nit, enviar-me al correu el vostre diari personal. Recordeu que la feina s’ha d’enviar 

tots els divendres i que puntua per a nota. Així que treballeu i esforceu-vos perquè, EL 

SHOW CONTINUA! Si teniu cap dubte, dimarts o dimecres podreu escriure’m els 

dubtes al correu: carla.valencia.llati@gmail.com  BONA FEINA! 
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