
ESCRIPTURA CREATIVA (SETMANA DEL 23 AL 27 DE MARÇ)

QUI SOC JO 
1. Llig la descripció que ha fet Àlex d’ell mateix. 

Encara que la meua família és un poc estranya, potser massa perfecta, jo 

sóc molt normal. Tinc onze anys, pese 45 quilos i faig 1,55 cm d’alçada. Sí, ja 

ho sé, no sóc tan alt com les meues germanes, però ma mare diu que ja 

pegaré l’estirada en la pubertat. 

Tampoc no tinc els cabells tan llargs com elles. Els meus són curts, llisos i 

negres com el carbó. El pare diu que el meu iaio els tenia així. I, per a 

compensar les famílies, he tret els ulls de l’altre iaio: verds com el rierol del 

parc quan està net. 

El que més m’agrada del meu cos són les cames. Les tinc llargues i amb uns 

bessons que són l’enveja dels companys de l’equip de futbol.  

Els braços, en canvi, els tinc més prims que altra cosa. M’agradaria tenir els 

abdominals ben marcats, però per més que m’esforce als entrenaments, no 

hi ha manera de traure la rajola de xocolate. Ja eixirà, ja. Jo no desistisc. 

Entre les meues aficions destaque el futbol i llegir. La gespa del jardí de ma 

casa igual em val per a fer un partidet amb el gos com per a gitar-me al sol 

de panxa enlaire amb un llibre a les mans. 

Quant al caràcter, sóc un poc tímid i molt pensatiu. M’agrada reflexionar 

molt sobre les coses que em passen. El meu millor amic diu que sempre ho 

pense tot i que em falta sang. Per això ens compenetrem tan bé. 

Penja-la també en SeeSaw i grava l’audio! The BenaMakers

La descripció de persones serveix per a dir com és una persona, tant 

físicament com de caràcter. Se sol fer la descripció d’allò més general a allò 

més particular. En els textos descriptius s’usen adjectius i comparacions. 

Quan fem la descripció de nosaltres mateixos, hem d’escriure el text en 

primera persona. 



ESCRIPTURA CREATIVA (SETMANA DEL 23 AL 27 DE MARÇ)

PROPOSTA 
Escriu la teua descripció per a enviar-la a una cosina llunyana de la teua 

edat que no et coneix i que vol visitar-te d’ací a poc. Si ho necessites, mira’t a 

l’espill o en una fotografia. Recorda que has de seguir aquests passos: 

• Comença per l’aspecte general. 

• Descriu els trets més característics del teu rostre. 

• Comenta algun aspecte del teu cos que destaque. 

• Parla de les teues aficions. 

• Descriu el teu caràcter. 

*Quan el tingues fet, hauràs de escriure-lo en document de drive i penjar-lo 

en la carpeta que es diu: QUI SOC JO. Recorda adjuntar una foto en el 

document. 
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