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Na Laura és una al·lota jove, alta i prima. Té els cabells llargs, castanys, de color xocolata. La 
seva cara és rodona i la seva pell rosada com un pètal de rosa. Té els ulls petits però molt 
expressius i una boca que sempre somriu. 
Sol anar vestida amb un estil modern, un poc hippy. Duu roba de colors vius i alegres i sempre es 
posa molts complements com collars, arracades o flors pels cabells. 
És una persona alegre, solidària, intel·ligent i creativa.  
Li encanta el cinema, la lectura i fer esport. 
 

Na Maria és una senyora  una mica grassoneta. Té una estatura mitjana i és de pell molt blanca. 
Els seus cabells són llargs, arrissats i rossos. Té els ulls petits i negres com el carbó. Porta ulleres 
per llegir. El seu nas també és petit. Té una boca més aviat  petitona amb uns llavis poc definits,  
normalment pintats de vermell.  
És molt simpàtica  i bona persona.  
Li agrada molt sortir a passejar amb els seus tres fills.  
 

En Sami és un nin alt, prim i fort. Té la cara rodona i la pell fosca. 
Els seus cabells són curts, negres i arrissats. Té els ulls negres i molt grossos. El nas és arrodonit i 
gros.  
En Sami és molt alegre, sempre somriu. És molt bon amic i un estudiant excel·lent. 
Va vestit amb uns pantalons blaus, una camiseta verda màniga curta  i unes esportives blanques. 
Les seves aficions són llegir, xerrar amb els amics  i jugar a bàsquet.  
 
 

Na Júlia és una jove que viu amb els seus pares. És alta i prima. Té la cara allargada i els cabells 
llargs, llisos i amb una perruca. Té el coll molt llarg i prim, quasi immòbil com una columna. La  
boca és grossa amb uns llavis gruixats i carnosos. 
Quasi sempre va vestida amb faldilles o vestits. Mai no porta pantalons, diu que té les cames 
massa primes. 
Na Júlia és una al·lota molt tranquil.la i sociable.  
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QUI ÉS QUI?  Llegeix les decripcions i escriu els     

                                                                                    noms dins els requadres corresponents 

                                                                                             

 

 
 

 
      Sóc na Llúcia. Tenc sis anys.                                         El meu nom és Josep. Tenc els 
      Tenc els cabells llargs i negres.                                    cabells curts, llisos i castanys. 
      Els ulls les tenc petits i negres.                                    M’agrada jugar a futbol amb el 
      La cara és grossa i amb pigues.                                   meu millor amic , en Martí.  
      Duc un vestit vermell sense                                         Sóc un nin molt espavilat i una 
      mànigues i una camiseta groga.                                 mica despistat, sovint no sé on 
      Sóc un nina tímida.                                                          he deixat la pilota. 
 
 

 
       Sóc en Miquel.  Estic bastant                                       El meu nom és Rosa. Els meus  
       grassonet. Tenc els cabells                                           cabells són castanys, llargs i 
       curts, arrissats i ben negres. La                                   ondulats. Duc una diadema 
       meva cara és rodona amb les                                      vermella que recull els meus 
       galtes  rosades i pigades.                                              cabells. 
       Sóc bastant nerviós però molt                                    M’agrada llegir, pintar, cantar  
       educat i divertit.                                                               i sobretot ballar.     
 
 

 
       Em dic Marta. Sóc alta i rossa.                                     Sóc  en Martí. Tenc vuit anys. 
       Els meus cabells són llisos i                                           Tenc els cabells curts i rossos.                                           
       bastants curts. Tenc els ulls                                           Duc uns calçons blaus i una  
       negres, el nas petit i la boca                                          camiseta de retxes blanques i  
       grossa amb les dents ben                                              blaves. 
       blanques.                                                                            Sóc un nin alegre i obedient. 
       M’agrada la música, toc el violí.                                   Faig deport, jug a futbol. 

 


