
TEXT INSTRUCTIU

JOC DE HARRY POTTER

Aquest joc és inventat per Carlos Rodríguez i jo.
Les instruccions són:
1. Agafa una vareta i aprente les conjures.
2. Llança conjures als teus contrincants i aquests es protegiran amb altres.
3. Conta les rajoles i aquestes seran els segons que tens i té ell per actuar.
4. Qui quede últim guanyarà. Per a matar has de saber la conjura: “Abada 

Quedabra”.
5. Quan sols quede un serà el guanyador.

No apte per a gent que no siga fan de Harry Potter.

África Rodríguez

TEXT CONVERSACIONAL

- Hola, què tal el cadell Messi?
- Ací, ficat al llit entre les sabatilles de lleó.
- Aaaaaa, val. Què bonic és!
- A què sí? Bo, adéu.
- Adéu.

Lucila Pérez

TEXT TEATRAL

CAPUTXETA FOSFORITA

ACTE 1 (ÚNIC)

(Va Caputxeta Fosforita caminant pel bosc quan de repent un ós li va donar 
un esglai)

Caputxeta fosforita: Ai, la verge!
Ós: Ho sent, no era la meua intenció.



Caputxeta fosforita: Ja, ja, ja. No té gràcia.
Ós: Sí que la té.
Caputxeta fosforita: No la té.
Ós: Que sí.

(Estan així una estona fins que l’ós la tira a l’aigua)

Caputxeta fosforita: Aquest sí que no té gràcia.
Ós: Ja, ja, ja.
Caputxeta fosforita: Què no sap nadar!
Ós: Ja, ja, ja. mentira cotxina!

(Caputxeta Fosforita s’ofega)

Ós: Ups!

(La policia arriba i detenen a l’ós per homicidi).

Carlos Rodríguez

TEXT DESCRIPTIU

LA MEUA NINFA

La meua nimfa és molt bonica, s’anomena Rayo i ens canta l’himne del Reial 
Madrid, és molt pesada a l’hora de menjar i quan  veu moviment. Li agrada 
cantar als tovallons i li agraden les coses metàl·liques. Li agrada fer el pi i 
jugar amb els xiquets. És de color groc, blanc, gris i roig.

Ángel Rivera

TEXT EXPLICATIU

Us vaig a explicar com es juga al futbol: Hi ha dos equips de deu jugadors 
més el porter. Es necessita la indumentària, les botes, espinilleres... Fa falta 
una pilota i un àrbitre.
¡Piiiii! Comença el partit.

Jose Ramón Rebollo



TEXT NARRATIU

Hi havia una vegada un cotxe que es botava un STOP i un cotxe que 
passava una xica creuant el pas de zebra i per no atropellar-la, el cotxe que 
venia va haver de doblat i xocà perquè s’havia botat l’STOP.

Adrián Martínez

TEXT ARGUMENTATIU

OPINE SOBRE EL DIA INTERNACIONAL DE LA DANSA

La gala del dia internacional de la dansa em pareix un bonic homenatge a 
tots els tipus de balls i em pareix molt bé que el vint-i-vuit d’Abril es faça un 
homenatge a aquest bonic tipus d’art que és la dansa.

Laura Pérez


