Les paraules que envolten la bellesa
Pluja d’idees del grup 1r C d’ESO

Paraula

Definició

Grup de
recerca

1

Guapo/a

Que té una fila molt guapa.

1

2

Amistat

L’amistat és que els amics senten l’un per
1
l’altre.Quan tens amistat amb una persona,tens
ganes de parlarhi i de fer coses.

3

Amor

L’amor es un sentiment molt fort d’afecte cap a 1
una persona o un animal.

4

Bellesa interior

Si ets agradable tens sentiments , etc .

2

5

Diversitat de colors

La diversitat de colors son molts colors .

2

7

Bonic/a

Que causa una impressió agradable per la
3
seva bellesa, la seva gràcia, la seva elegància,
la seva gentilesa.

8

Model

Persona que es posa davant un artista, en
l'actitud que aquest vol reproduir en pintura,
escultura o dibuix.

9

Glamour/Estil

Manera característica de fer o de presentar les 3
coses. L'estil alemany de cantar. L'estil francès
de recitar. Un nou estil de viure.

10

Subjectivitat

Que explica les coses des del punt de vista
personal, que tracta els fets posanthi
emocions i opinions personals

4

11

Agradable

Que agrada, que produeix bones sensacions

4

12

Satisfacció

La satisfacció és un sentiment d'alegria i de
plaer que se sent per alguna cosa. Quan una
persona es compra un pis, sent una gran
satisfacció.

4

13

Precios/a

Molt bo, molt bonic. Que té valor.

5

3

14

Simpàtic/a

Que inspira simpatia: Sentiment que fa que ens 5
atragui un altre persona.

15

Humilitat

Qualitat de qui es modest, simpàtic...

5

16

Meravellós

Que meravella.

6

17

Alegria

Sentiment de plaer que neix generalment d'una 6
viva satisfacció d'ànima i es manifesta amb
signes exteriors (en la cara, les paraules, etc.).

18

Rellevant

Que excel∙leix.Una persona de mèrits
6
rellevants.
Que té una especial significació o importància.

19

Bell

Que té les qualitats que constitueixen la
bellesa, ple de bellesa.

6

