
TEXT DESCRIPTIU

ARMANDO

És un xiquet amb els ulls blaus, és ros i li agrada jugar al futbol. És molt llest i 
té quatre germans, ell és el segon. Un dels germans està malalt.

Lucila Pérez

TEXT NARRATIU

Ja estic a casa. Ja ho hem col·locat tot.
Estic molt furiosa perquè ja és la quarta vegada que em canvie de col·legi i 
de ciutat. Demà no intentaré fer amics perquè no estaré més de dos anys.
La casa és molt gran: té dues plantes i en el pis de dalt està la meua 
habitació i la dels meus pares.
En el col·legi em tracten molt bé i he conegut a unes xiquetes molt 
simpàtiques. Tots els professors son bons encara que una mica durs perquè 
és l’últim any en el col·legi. Els meus pares m’han apuntat al menjador i allí 
he conegut als meus amics d’altres cursos.
Hui he parlat amb la meua mare i ens quedarem fins que acabe el col·legi i 
l’institut. Què bé!

Ainoa Martínez

TEXT ARGUMENTATIU

Els focs artificials de la Nit de Cap d’Any. Per a mi, la nit de Cap d’Any és una 
nit molt bonica perquè, apart de menjar el raïm, també tirem coets i focs 
artificials. Aquesta articles pirotècnics m’agraden molt perquè fan llum i soroll. 
Però també no hem pensat que el fum i les explosions poden ferir o matar a 
molts ocells. Jo crec que podem tirar coets i focs artificials però no abusar 
d’aquests.

Valentín Marina



TEXT INSTRUCTIU

ARRÒS AMB LLET

- Mig litre de llet
- 200 g d’arròs
- La pell d’una llima
- 1 pal de canyella
- 230 grams de sucre
- 70 grams de mantega
- Canyella en pols.

ELABORACIÓ

Posem en el got tots els ingredients excepte el sucre i la mantega. Calfem 40 
minuts. Afegim sucre i la mantega i ho calfem durant 40 o 45 minuts.
Ho afegim a una font i ho deixem gelar. Per últim posem la canyella en pols 
per damunt.

José Ramón Rebollo

TEXT CONVERSACIONAL

ENTREVISTA A LA FAMOSA FOTÒGRAFA TERESA AGUIRRE ZAFRA

(Entrevistadora)Hola Teresa, bona vesprada, com estàs?
(Teresa)Hola, bona vesprada, molt bé.
(E) Com et van aquests dies per la tenda, ja que s’acosten algunes de les 
teues èpoques fortes com les comunions, Setmana Santa i el dia del pare?
(T) Doncs la veritat que amb una mica de por per tota la gent que espere que 
passe per la tenda per fer les seues compres, comandes... Per totes les 
hores extra que fem les nits d’aquestes campanyes per poder tenir-ho tot a 
temps. Però al fi i al cap açò és bo, no?
(E) Clar que sí Teresa! Espere que vaja molta gent i que tot et vaja molt bé 
per allí.
(T) Moltes gràcies, jo  també desitge que em vaja més o menys bé i que la 
meua filla Miriam i jo, tal i com estan les coses, seguim tenint treball.
(E) Clar que sí! Ha sigut un plaer parlar amb tu Teresa.
(T) Igualment



(E) Fins un altre dia.
(T) Adéu!
(E) Adéu!

Laura Pérez

TEXT POÈTIC

L’AMISTAT

L’amistat no és un sentit,
l’amistat és una gran veritat.

No la mires des de la teua grada,
perquè viure-la agrada.

No li poses un zero sense provar,
has de dir: “Ha de molar”.

Per a dir què és l’amistat,
una paraula has d’usar,
aquesta és sinceritat.

No ens quedarem parats
i anem a provar
per a conèixer
què és l’amistat.

África Rodríguez


