
TEXT DESCRIPTIU
MARÍA

És una xiqueta que juga a handbol amb ulleretes roses, és bona persona 
amb els ulls marrons.

Adrián Martínez

TEXT  INSTRUCTIU

1.  Organització:
Un nombre il·limitat de participants i un espai ampli.

2. Material: Cap

3. Desenvolupament:  Un dels participants se la queda i haurà d’agafar o 
tocar a la resta de participants. Cada vegada que toque o agafe a algú, 
aquest pagarà també.

Marta Torregrosa

TEXT CONVERSACIONAL

- Hola.
- Hola, pots quedar per a prendre’ns un gelat?
- Vinga, quedarem. Però abans de quedar hem de dir-ho als pares.
- Laura, li ho dius al teu, val? Què vas a dir-li?
- Li dius: papa podem quedar per a prendre’ns un gelat?
- Val.
- Vosaltres ho heu dit als vostres pares.
- Sí.
- Sí.
- Val, perquè anem al smöoy, val?
- Val, després anem, vaig a menta i xocolata..
- Val, a comprar-nos caramels, que bons mmmmm, i després?
- Això dic jo.
- Laura, on anem?



- A la glorieta que està el pare d’Elena Rosado.
- Però ens n’anem ja a les nostres cases que demà és dissabte.
- Tinc una idea, li diem si podem anar al teatre.
- Val, que bona idea.
- Vinga, anem. Rogelio, podem anar al teatre?
- Val, però a menys quart vos vull ací.
- Val.
- Val.
- Són ja menys quart i els vostres pares amb una cervesa, que bé viuen.
- Adéu Laura.
- Adéu.
Diiiiing doooooooooong
- Gracies Rogelio.
- No hi ha de que.
Riiiing riiiiing
- Qui?
- Soc jo, Ana, que estic malalta, per això des d’ahir estic tossint i esternudant 

i em fa molt de mal la gola.
- Aaaaaa, però compra’t medicaments.
- Ja me’ls he comprat.
- Ja parlem el dilluns en classe, adéu guapa.
- Adéu, que et recuperes, gràcies.

Ana Vidal

TEXT POÈTIC

EL VESTIT VERDÓS

El vestit verdós, 
té un estil fabulós.
El vaig veure penjat en una tenda
i em vaig quedar amb la boca oberta.
Amb els volants de brillants, 
vaig aconseguir estar maca en uns instants.
La meva mare molt contenta
li va pagar a la dependenta.
Quan vaig arribar amb el meu vestit a la festa,
a tothom li va agradar la meva proposta.

Elvira Valero



TEXT ARGUMENTATIU

UNIFORME

Jo crec que el uniforme és una mala idea. A mi no m’agrada perquè tots 
portem la mateixa roba, perquè no m’agrada anar tots els dies amb 
l’uniforme, perquè l’uniforme pot estar brut, i la roba també, però pots 
canviar-te de roba, i amb l’uniforme no et pots canviar de roba.

Andrea Hurtado

TEXT EXPLICATIU

TUNÍSIA

Tunísia és un país molt bonic i a la volta dolent, perquè hi ha un rei que mana 
sobre tots i si no li fan cas pot matar.
En Tunísia no es porta cinturó en el cotxe, sols en autopista, la gent és molt 
amable i tota la gent sap parlar quatre idiomes: espanyol, italià, anglés i àrab.
Quasi totes les tendes són il·legals, excepte algunes.

Carlos Meseguer


