
Botigues
✓ Vas a les botigues del centre, a les de barri o a les 

grans superfícies?
✓ Com és l’atenció del comerciant? És gaire diferent 

de la del teu lloc d’origen?
✓ Són gaire cares?
✓ Diuen que Catalunya és un país de botiguers i que 

el català és una persona sobretot comerciant. Què 
en penses?

Vacances
✓ Què acostumes a fer a les vacances?
✓ T’agrada viatjar?
✓ Creus que és positiu viatjar en grup?
✓ On prefereixes anar: a un hotel, a un apartament o a 

un  càmping?
✓ Has anat a algun lloc que t’hagi agradat molt?

Temps lliure
✓ Què sols fer en el teu temps lliure?
✓ Si passeges, per on acostumes a fer-ho?
✓ Coneixes jocs de sobretaula?
✓ T’agrada ballar?
✓ Saps què és el dòmino?
✓ I la petanca?

Esports
✓ Practiques cap esport?
✓ T’agrada el futbol?
✓ Quin és el teu equip preferit? 
✓ Com veus el Barça?
✓ Segueixes els equips locals?

Gimnàs
✓ Fas algun tipus d’activitat física? Caminar, nedar ....
✓ Vas a algun gimnàs?
✓ Saps que a Catalunya hi ha molta tradició 

d’excursionisme?
✓ Què en penses del culturisme? T’agrada o bé el 

trobes ... exagerat?

Lectures
✓ T’agrada llegir?
✓ Quins són els teus gustos?
✓ Tens algun escriptor preferit?
✓ T’agraden les novel·les romàntiques, de misteri, 

psicològiques, històriques...?
✓ Trobes que els llibres són cars?
✓ Ets usuari de la biblioteca?
✓ En coneixes cap?
✓ T’agradaria participar en un grup de lectura?
✓ Què en penses de les persones que llegeixen molt?
✓ Saps què és un lletraferit? Què et sembla aquesta 

expressió?
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Cinema 
✓ T’agrada el cinema?
✓ Quin és el teu actor o actriu preferit?
✓ Quin gènere t’agrada més. Les pel·lícules d’acció, 

les històriques, les d’amor, les bèl·liques…, o t’és 
indiferent?

✓ Coneixes alguna actriu o actor catalans?
✓ Has vist alguna pel·lícula catalana?
✓ Quin cinema veies al teu lloc d’origen? 
✓ Quins eren els teus actors i actrius preferits?

Teatre
✓ Vas al teatre?
✓ Quin tipus de teatre t’agrada?
✓ Sabies que a Catalunya el teatre amateur té una 

gran tradició? Saps què són els pastorets?
✓ Creus que és car el teatre?
✓ T’agraden els musicals?
✓ Saps què són els titelles?

Televisió
✓ Quin canal de televisió acostumes a veure?
✓ I quins programes?
✓ T’agrada veure els telenotícies?
✓ Ets aficionat a alguna sèrie? Quina? Per què?

Música
✓ Quin estil de música t’agrada?
✓ Saps què són les sardanes?
✓ I les corals?
✓ T’agrada cantar?
✓ Quina música escoltaves al teu país? 

La pots escoltar aquí?
✓ Com és la música tradicional del teu país?
   Hi ha gaire gent que la practica?
✓ Creus que un CD és molt car?
✓ Vas a concerts?
✓ Et costa trobar la música que t’agrada 

a les botigues?  

País d’origen
✓ D’on ets? 
✓ Quant de temps fa que ets aquí?
✓ T’agrada el nostre país?
✓ T’hi quedaràs gaire temps?
✓ El trobes gaire diferent del teu?
✓ Quan podràs tornar al teu país?

Família
✓ Tens familiars aquí?
✓ Tens una família gran?  Germans, pares, nebots, 

oncles, cosins, avis, cunyats, padrins, etc.
 
Descripció de persones
✓ Descriu algun familiar teu: característiques físiques 

i de personalitat.
✓ Com és l’actor o l’actriu que més t’agrada? 

i per què?

Costums, hàbits
✓ Què acostumes a fer els caps de setmana? 
✓ Pots fer aquí les mateixes coses que al teu lloc 

d’origen? 
✓ Explica algun costum típic del teu poble
 
Descripció de llocs
✓ Com és el teu poble ?
✓ Com és el barri on vius ara?

Notícies
✓ Comprar el diari i comentar els titulars i les notícies 

més  interessants.
✓ Escoltes les notícies a la ràdio o a la televisió?
✓ Com creus que són els mitjans de comunicació 

respecte als del teu lloc d’origen?
✓ Què hi trobes a faltar?
✓ Estàs al cas de les notícies del teu lloc d’origen?

Feina, tipus, horaris, etc.
✓ Treballes?
✓ Quina professió tens?
✓ En què consisteix la teva feina?
✓ Quin tipus de feina t’agradaria fer?

Habitatges: preus, llocs de residència 
✓ Comentar els habitatges de lloguer o de compra
✓ Creus que és fàcil adquirir un habitatge a 

Catalunya?
✓ Què en penses del preus dels últims anys?
✓ On t’agradaria tenir un pis, una casa?
✓ Creus que els lloguers són cars?
 
Casa, decoració
✓ Quins requisits hauria de tenir una casa (metres, 

exterior, habitacions, banys, safareig, balcons, etc.) 
✓ Quin tipus de decoració t’agrada, clàssica o 

moderna?
✓ Com tens decorada casa teva?

Menjars, gustos, preferències
✓ Quin és el teu menjar preferit?
✓ Comentar receptes pròpies i nouvingudes.
✓ Trobes els productes del teu país als mercats 

d’aquí?
✓ Què hi trobes a faltar?
✓ Has incorporat a la teva dieta aliments o plats 

nous? 
✓ Has tastat el pa amb tomàquet?

Restaurants
✓ Acostumes a anar de restaurant?
✓ Quin tipus d’oferta t’agrada més?
✓ Hi ha restaurants típics del teu lloc d’origen?
✓ Penses que a Catalunya la gent va gaire als 

restaurants?
✓ Què opines del menjar ràpid? Penses que és un 

empobriment?

Serveis: mitjans de transport, seguretat 
social, etc.
✓ Creus que la xarxa de transports públics és 

suficient?
✓ Hi ha transports públics al teu lloc d’origen? 

Com són?
✓ Has fet servir la xarxa d’atenció sanitària?
✓ Què en penses? S’han de fer gaires cues? 

És senzill de fer-la servir?


