
TEXT ARGUMENTATIU

Jo crec que ningú hauria de consumir cereals Nesquik.
Per què?
A simple vista pareixen uns cereals normals, però a la llarga poden causar 
traumes psicològics relacionats amb els excrements de conill.
A més, Quickly, la mascota, és un conill!
Per favor, jo ja tinc Nesquicktitis. No has de permetre el contagi.
És un caos!

Carlos Rodríguez

TEXT POÈTIC

L’ESPORT

M’agrada l’esport 
per la seua varietat
tenim el tenis, el futbol
el basquet i molts més.

A vegades em lesione,
però això no m’impedeix jugar.
Pot més la meua il·lusió pel tenis 
que tota la resta.

El meu jugador
preferit és Rafa Nadal
va començar sent xiquet
i mira on està.

I per a finalitzar diré
que m’agrada ballar
hip-hop, balls llatins
i tot el que em vulguen donar.

Adrián García



EL TEXT INSTRUCTIU

Instal·lació de piles:
Per dins hi ha una tapa, s’obri i hi ha quatre espais i cinc + - + -, per a les 
piles.
Com s’utilitza:
Per seguretat no utilitzar ni en aigua ni en terra.
És per a majors de 3 anys.

Adrián Martínez

EL TEXT DESCRIPTIU

TYLER

Tyler és rossa, amb els ulls blaus, està molt flaca i va a gimnàstica rítmica. 
És anglesa.
Tyler és la millor persona que he conegut en el món, és simpàtica, alegre, 
bona, està boja i és la meua mami. Em cuida com si fora la seua filla de 
veritat.
Se li dona molt bé la gimnàstica, per a mi és la millor. Està molt forta i té 
moltes corbes. Pesa 40 quilos “també ajuda un poc la dieta que li han manat 
fer”.
Nosaltres dos parlem moltíssim i ens abracem i ens besem...
Jo l’ajude en tot i encara que està molt lluny ara, li done molts ànims, per a 
que seguisca endavant.

Elena Sánchez

TEXT NARRATIU

L’altre dia estava passejant pel carrer quan un xic és botà el senyal de stop i 
atropellà una vianant. El xic eixí ràpid del cotxe i s’escapà, però un senyor 
major cridà a la policia. Mentre el xic s’escapava, una xica es llançà sobre ell 
per detindre’l i va donar temps a que arribara la policia i l’ambulància. Al dia 



següent en la tele eixí el vianant que estava bé i el xic en el judici que es 
declarà culpable.

Elena Rosado

TEXT EXPLICATIU

Explicaré com és el parc de les pistes.

Hi ha una gran pista, també es pot jugar al futbol, hi ha un quiosc d’Adrián 
Martínez, és molt gran. Hi ha diversos arbres, també hi ha fonts per a beure 
aigua i també té un parc.

Miguel Ángel Ramiro

TEXT CONVERSACIONAL

EL PARTIT

- Hola.
- Hola.
- Què tal?
- Bé, i el teu?
- Malament.
- Per què?
- Perquè tinc un partit d’handbol i no puc jugar.
- Perquè?
- Perquè estic malalt de la gola i no puc jugar.
- Però quan és el partit d’handbol?
- Despús-demà.
- Doncs anem al metge, així et pots recuperar.
- Val.
- Adéu.
- Adéu.
- Ja et cridarem quan puguem.
- Val.
- Adéu.



- Adéu.
- Ring, ring.
- Diga’m.
- Pots venir a ma casa que tinc una sorpresa per a tu?
- Val.
- Ding, dong.
- Hola.
- Hola.
- Ja puc jugar el partit.
- Que bé.
- Anem tots.
- Vinga anem que tu pots marcar un gol.
- Gol, gol.
- Enhorabona.
- Gràcies.
- Adéu, que me’n vaig a casa a dutxar-me.
- Adéu.

María Sáez


