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Tradicions

✓ Quines tradicions catalanes coneixes? (St. Jordi, 
        castanyada, gegants...)
✓ Quina t’agrada més?
✓ Has participat en alguna?
✓ Hi ha alguna tradició del teu país que s’hi assembli?
✓ Quina és la tradició del teu país que més t’agrada?



Activitats

✓ Ets una persona més aviat activa o sedentària?
✓ Si et proposessin aquestes activitats, quina triaries 
        i per què: anar al cinema, anar a un concert, veure 
        un partit de futbol i anar d’excursió?
✓ T’agrada més fer vida de dia o de nit?
✓ Quines activitats fas en el teu temps lliure?

Colors

✓ Quin és el teu color preferit? Per què?
✓ Què prefereixes, una casa amb tons neutres  o una  
        casa amb molts colors?
✓ En funció del teu estat d’ànim vesteixes de color  
        diferent?
✓ Creus que el fet de comprar un cotxe d’un color  
        determinat està condicionat per la manera de ser de 
        qui el conduirà?

Comunicació

✓ En general, com prefereixes comunicar-te amb la 
        gent: en persona, per telèfon, per correu electrònic, 
        per xarxes socials...?
✓ Com et comuniques amb la teva família?
✓ Encara escrius cartes? A qui i quan?
✓ T’agrada rebre cartes? Per què?

Festes

✓ T’agrada celebrar coses?
✓ I convidar gent a casa, t’agrada?
✓ Com penses que ha de ser un bon amfitrió?
✓ I un bon convidat?
✓ T’agrada guarnir la casa per celebrar alguna cosa 
        (aniversari, Nadal...)?
✓ Hi ha algun plat de festa que t’agradi molt? Explica’l.

Carnaval

✓ T’has disfressat? De què? Descriu la teva disfressa.
✓ Al teu lloc d’origen se celebra el Carnaval?

✓ Hi ha alguna festa o celebració en què la gent es 
        disfressi?
✓ Saps quan és el Dimecres de Cendra i què se 
        celebra?

Nadal

✓ T’agraden aquestes festes? Per què?
✓ Celebres el Nadal?
✓ Celebres alguna tradició catalana: el pessebre, la 
        missa del gall, Reis...?
✓ Al teu lloc d’origen, quines tradicions hi ha per les 
        festes de Nadal?
✓ A casa, aquests dies mengeu algun plat o dolç típic?  
        Quin?
✓ Saps què vol dir “Per Nadal, cada ovella al seu 
        corral”? En la teva llengua hi ha alguna frase 
        similar?
 
Lloc d’acollida

✓ Per què vas venir a Catalunya?
✓ Què t’agrada més del lloc on vius ara? 
        I què t’agrada menys?

Llengües

✓ Quines llengües parles? 
✓ Com les has après? 
✓ T’agradaria aprendre alguna altra llengua? 
        Quina i per què? 
✓ Creus que hi ha llengües més fàcils que altres?...
 
Veïns

✓ Vius en un pis o en una casa? 
✓ Sou gaires veïns? 
✓ Quina relació teniu? Hi ha bona convivència? 
✓ Hi ha mainada i gent gran? I veïns sorollosos?

Feina

✓ Treballes?  
✓ Quina professió tens? 

✓ En què consisteix la teva feina? 
✓ Quin horari fas?...

Casament

✓ T’agrada anar de casament? 
✓ T’has casat? Explica què recordes d’aquell dia. 
✓ Creus que els casaments són un negoci per als  
        restaurants, fotògrafs...? 
✓ Saps què vol dir anar de vint-i-un botons?

Viure

✓ T’agrada més viure al camp o a la ciutat?
✓ Per què?
✓ Quins avantatges té el camp? Quins inconvenients?
✓ Quins avantatges té viure a la ciutat? I quins 
        inconvenients?
✓ T’agradaria viure en un altre lloc?
 
Transport

✓ Utilitzes el transport públic?
✓ Quin?
✓ Si no l’utilitzes, per quin motiu?
✓ Trobes que en general el transport públic és 
        massa car?
✓ S’hauria de fomentar més el seu ús per reduir la 
        contaminació?

Viatges

✓ Com t’agrada viatjar? (En cotxe, avió, tren...)
✓ Quin creus que és el millor mitjà de transport per 
        viatjar?
✓ On prefereixes allotjar-te? (Hotel, casa rural, 
        càmping...)
✓ T’agradaria viatjar en autocaravana?
✓ Saps què és el couchsurfing? (sistema d’allotjament 
        a cases particulars, normalment al sofà). Ho faries?


