
TEXT DESCRIPTIU
El meu professor Vicent: el meu professor és alt, bona persona, el millor 
professor del món, i és el professor més guapo que he conegut.

Jose Ramón Rebollo

TEXT POÈTIC

Hola!
Sóc la gitana Lola
i en Sevilla tinc la meua “xabola”.
M’agrada la coca-cola 
i a amagades menge alguna que altra gominola
PUM! M’he colpejat amb una farola.
Oh, no! Açò no mola.
Què ha passat Manola?
No ho vullgues saber, Lola,
deixa a la bona Manola.

Carlos Rodríguez



TEXT TEATRAL

LES MENTIRES ASUSTEN
1ªESCENA:
(S’obri el teló i apareix un xiquet amb els seus amics i amigues)

Loli: Anem al parc.
Tots: Sí, anem.
Narrador: Van de camí i...
Juan: Aaaaaaa!
Loli: Oh, què passa?
Juan: Has picaaaat!!
(Es xoquen la mà i riuen)
Loli: (Amb ràbia) Déuuu!

Narrador: Ja ha passat temps i segueixen caminant)
Júlia: Aaaaa!... Era broma.
Loli: (Molt enfadada) Mare de Déu!

Narrador: Li van fer aquesta broma durant tot el camí.

2ª ESCENA:
Narrador: Arriben ja al parc.
Loli: Aaaaa!
Juan: No picarem
Júlia: No
Raül: Com anem a picar?
(Van a parlar-li)
Juan: No està ací Loli...
Raül: Ni ací
Júlia: Ha desaparegut!
Tots: Per la nostra culpa.

3ª ESCENA:
(Loli no estava)
Narrador: Tots diuen: on estarà? Què li haurà passat?
Loli: Taxaaaaaan, qui riu últim riu millor!
Tots: Què mal ho hem passat.
Juan: A mi no em fa gràcia.
Narrador: Es riuen i comencen a jugar a bàsquet.

África Rodríguez



TEXT ARGUMENTATIU

La capa d’ozó s’està destruint per la gran contaminació del medi ambient, 
pels sorolls molt forts... Jo crec que si evitarem tot això, l’atmosfera no es 
destruiria.

Daniel Carrillo

TEXT CONVERSACIONAL

- Hola.
- Hola.
- Què fas?
- Jugar.
- Puc anar?
- Sí, però porta una pilota.
- No tinc.
- Quedem i comprem una?
- Val, on quedem?
- En la plaça a les 16:00.
- Val.
- Adéu.
- Adéu.

- Hola.
- Hola.
- A mi m’agraden xicotetes.
- Val, quina t’agrada?
- La blava.
- I a mi.
- Tenim diners?
- Sí.
- Molt bé, aquesta.

Ainoa Martínez



TEXT NARRATIU

A les pistes de tenis de Torrevieja, ha començat un campionat en el que jo 
participe. El meu primer partit va ser un èxit, perquè vaig guanyar el set 6 a 2 
contra un altre xiquet anomenat Adrià. A la setmana següent em posaran 
contra un altre xiquet. Espere que no siguen tan injustos com l’any passat, 
perquè després d’haver guanyat contra un xiquet que no es va presentar em 
va tocar jugar contra un de 16 anys. El dilluns ja voré contra qui m’ha tocat. 
Desitgeu-me sort.

Adrián García


