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Nom i cognoms: 

Data: 

 
EL TEXT DESCRIPTIU 

 

a) En aquesta imatge hi ha dues no-
ies. Porten un ram de flors a la mà 
dreta. Totes dues tenen el cabell 
fosc i van vestides de manera ele-
gant. Semblen contentes i van 
parlant entre elles. 

 
b) En aquesta imatge hi ha dues no-

ies. Porten un ram de flors a la 
mà, embolicat amb un paper. To-
tes dues tenen el cabell fosc, però 
una el duu més llarg que l'altra. 
Van vestides de manera informal, 
com si anessin d'excursió. Sem-
blen contentes i van parlant entre 
elles. 

 
c) En aquesta imatge hi ha dues noies. Porten un ram de flors a la mà, embolicat 

amb un paper. Totes dues tenen el cabell fosc, però una el duu més llarg que 
l'altra. Van vestides de manera elegant, una fins i tot duu un collaret. Semblen 
contentes i van parlant entre elles. 

 

a) En aquesta imatge hi ha un 
home i una dona fent una 
barbacoa. Hi couen carn. 
Tots dos col·laboren a la 
tasca. La noia duu el cabell 
curt i unes arracades i el noi 
duu un davantal per no ta-
car-se. 

 
b) En aquesta imatge hi ha du-

es persones cuinant a l'aire  
lliure. 

 
c) En aquesta imatge hi podem 

veure dues persones prepa-
rant carn a la brasa. Ell duu 
un davantal de ratlles per no 
tacar-se. 
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En Manuel 
 

El meu nom complet és Manuel Mateu Gómez però em podeu dir Manel. 
Vaig néixer el 31 de març de 2000 i visc a Badalona (Barcelona). Sóc 
estudiant i visc amb la meva mare, el meu pare, els meus dos germans i 
amb una serp. Sóc baixet, tinc els ulls marrons i els cabells negres. Em 
considero una persona tranquil·la, simpàtic, alegre i una mica pallasso. 
Sóc molt esportista i practico el tennis, el futbol i no m´agrada el bàs-
quet. 
El que desitjo és córrer amb Fernando Alonso a Montmeló. 
El que espero, aquest any, és que tregui bones notes i que no posin 
molts controls.  
 

La Laura 
 
Em caracteritza una alçada important, per tant començaré a descriure'm 
per la part més elevada del meu cos. Tinc un cap petit, tot i ser de Mata-
ró, amb uns cabells ataronjats una mica descoordinats i arrissats per la 
part esquerra. A la dreta del meu petit cap, hi trobem el cabell rapat, on 
també llueixo quatre arracades. Tinc una cara rodoneta amb uns ulls 
marrons que s'aclareixen amb el sol, una boca petita on just, al mig del 
llavi inferior, hi veiem un pírcing. El meu nas és petitó i està recobert, 
igual que tota la cara i gran part del cos, com cames i braços, per milions 
de petites pigues. Tinc un coll considerablement llarg que aguanta i su-
porta el pes del caos que tinc per cap.  

M'agrada portar polseres tant al canell com al turmell de diferents colors 
i materials. La meva manera de vestir és molt diversa però la major part 
dels cops predominen els colors vius. No m'agraden les sabates, em do-
nen sensació de serietat i avorriment, i normalment no són còmodes, per 
tant, sempre vaig amb vambes, tant a l'estiu com a l'hivern.  

Quant al caràcter, em considero una persona alegre, amb un sentit de 
l'humor especial, em prenc les coses amb molta calma, però sovint m'a-
tabalo per bajanades. També em considero  molt sensible. 

 
ACTIVITATS 
 
1. En les descripcions d’en Manel i la Laura, subratlla en vermell els adjectius 

que hi trobis. 
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2. Dibuixa en Manel i la Laura segons la descripció que has llegit. 
 


