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DESCRIURE ALGUNA PERSONA PEL SEU ASPECTE FÍSIC 
   

és / deu SER gran / xicotet –a (o: petit –a, menut menuda) 
alt –a / baix –a 
gros grossa (o: gras grasssa) / prim –a 
jove / vell –a 
bonic –a / lleig lletja 

fa / deu FER 1,70 m: un (metre) setanta (centímetres) 
1,89 m: un (metre) huitanta-nou (centímetres) 

pesa / deu PESAR 40 kg: quaranta quilos  
72 kg: setanta-dos quilos 
els cabells llargs / curts 
la pell clara / morena (o: bruna) 
el nas xato / gros (o: gran) 
els llavis gruixuts / prims 
la boca gran / menuda (o: petita, xicoteta) 

té / deu TINDRE (o: deu 
TENIR) 

les cames robustes (o: fortes) / escanyolides (o: primes) 
 
1. Completeu els diàlegs següents utilitzant el pronom ho i el verb ser. 
Ex. —Enric és molt alt.  —Jo crec que no ho és tant. 

a. —És gran? —No, no ..................................................................  
b. —Em pareix que no sóc prou fort. —Sí, home, sí que ....................................................  
c. —Són joves de veritat! —Tens raó, sí que ....................................................  
d. —És prim, eh? —Doncs sí, sembla que.............................................  
e. —Antoni és moré. —Què dius? No ............................................... gens. 
f. —Sou lletjos. —Nosaltres no............., tu sí que .............................  

2. Torneu a escriure el text canviant les paraules de la primera columna per les de la 
segona i fent concordar els articles, els determinants i els adjectius amb els nous 
substantius. 

 
Catherine Smith 
mares  
classe  
cabellera 
ulls 
dents 
figura 
vestits 

 

Vicent Mas 
pares 
grup 
cabells 
pupil·les 
braços 
tipus 
jaquetes 

Es diu Catherine Smith, té vint anys, és de les mares més joves de la meua classe. Té la 
cabellera rossa i els ulls verds. I unes dents ben fetes i boniques. Bona figura. Du uns 
vestits una mica antiquats. En conjunt, pense que és més guapa que moltes mares. Però 
també més estricta. 


