
TEXT CONVERSACIONAL

- Hola.
- Hola.
- Juguem a beisbol?
- Val, però anem a buscar al meu germà.
- No, ell fa un homerun.
- Bé per el meu amic.
- Gràcies.

Dimitry Adjacent

TEXT INSTRUCTIU

GASPATXO

Ingredients:
- 2 cogombres.
- 2 tomaques madures.
- 1 dent d’all.
- 1 ceba tendra.
- 1 cullerada d’oli.
- 1 cullerada de vinagre
- Sal

Elaboració:
1. Batre els cogombres més l’all, i la ceba amb tres dits d’aigua.
2. Batre les tomaques amb l’aigua, l’oli, el vinagre i la sal.
3. Vesar un got... on vulgues.
4. Menjar

¡Boníssim!

Mmmm...

I en estiu quan fa calor molt millor!

Irene Lucas



TEXT TEATRAL

EL GRAN INCENDI DE LONDRES

(Es va prendre foc a una pastisseria en Londres)

Pare de Harry: Anem Harry.
Harry: Ja vaig pare.
Pare de Harry: Anem, anem ràpid Harry.
Harry: Ja vaig.

(Es va cremar tota la ciutat per culpa del llumí que es va caure en la 
pastisseria).

(Harry i el seu pare intenten escapar de la ciutat)

Harry: Els bots estan plens de gent.
Pare de Harry: No passa res Harry.
Harry: Tinc molta por.
Pare de Harry: ...a...e... (espantat).

(Dormir en les voreres és molt incòmode, pensa Harry)

Pare de Harry: Quin desastre!

(Van morir 200.000 persones per culpa del llumí).

Harry: pe...pe...per f...per f..per favor, don’m un altra ciutat.
Pare de Harry: No es pot fer això.

(La vida per a Harry es fa molt dura)

Carlos Meseguer



TEXT ARGUMENTATIU

LES FÀBRIQUES

Jo crec que les fàbriques són molt contaminants. Encara que les persones 
les van construir per a facilitar les coses, però son molt contaminants i 
destrueixen la natura, i també contaminen l’atmosfera.

Manuel Fructuoso

TEXT EXPLICATIU

LLIBRES

Els llibres són pàgines de coses que podem llegir i aprendre.
També practiquem la lectura i la pronunciació de paraules.

Andrea Hurtado

TEXT POÈTIC

TORREVELLA

Torrevella és una meravella que jo vaig crear.
La vaig dibuixar amb un llapis i un full de palmar
assegut a la vora del mar
allà és on em vaig inspirar.
La ciutat era com una rosa que va obrir els seus pètals perquè 
els primers humans la poguessin habitar
i poder assaborir el paladar
aquesta ciutat que jo els vaig regalar.

Valentín Marina



TEXT DESCRIPTIU

YAGNAGYA YGYGAY

Ella té el cabell rosa i per baix lila, és molt grossa, és alta, té els ulls de color 
verd i negre, i el nas és molt gran i molt gros. Porta una diadema amb tres y 
posades. Ella sempre porta vestits i els vestits sempre tenen forma de y o 
tenen moltes y. És molt panoli, lletja sensible i molt alegre. Yagnagua Ygygay 
menja molt i té només huit anys.

Meriam Heddoudi


