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Aniversaris

Carnaval

Sedentarisme

✓ Quin dia és el teu aniversari?
✓ Amb qui i com el celebres?
✓ En la teva infància, com el celebraves?
✓ Celebres algun altre aniversari: de casament, de

✓ Saps què és típic de menjar aquest dia?
✓ Coneixes aquests elements relacionats amb

✓ Ets una persona sedentària?
✓ En cas que sí, per què?
✓ Creus que el sedentarisme afecta la salut? Com?
✓ Quins consells donaries a algú per evitar-li el

primera cita, d’una operació, de quan vas deixar
de fumar...?

Records

✓ Explica tres coses que recordis de la teva infantesa.
✓ Quina olor et porta records?
✓ Hi ha algun lloc de Catalunya que et porti records
del teu lloc d’origen? En què s’assemblen?

Carnaval: màscara, disfressa, confeti, lluentons,
rua, rei Carnestoltes...?
✓ Has sentit mai la dita “Per carnaval, tot s’hi val”?
Saps què vol dir?

Mercat
Edificis

✓ Al teu lloc d’origen hi ha algun edifici singular? Quin?
Explica com és.

✓ I al lloc on vius, hi ha algun edifici històric, modern...
conegut per a tothom? Quin?
✓ L’has visitat mai?

Diaris personals

✓ Has escrit mai us diari personal?
✓ Si n’escrivissis un, ho faries a mà o amb

un ordinador? Per què?
✓ Què faries si trobessis un diari personal d’algú
de la família?
✓ Hi ha llibres i pel·lícules sobre diaris personals.
N’has llegit o vist cap? Explica-ho.

Estudis

✓ Quins estudis tens?
✓ Si poguessis estudiar, què t’agradaria estudiar?
Per què?

✓ Et sembla bé que a Catalunya l’ensenyament sigui
obligatori fins als 16 anys?

✓ Al teu lloc d’origen, fins a quina edat és obligatori?

Panellets

Homes i dones

✓ Saps quan es mengen els panellets?
✓ I amb quins ingredients es fam i com es preparen?
✓ Els has tastats mai? T’agraden?

✓ Creus que homes i dones poden desenvolupar

Nadales

✓ Com felicites les festes a familiars i amics?
✓ Els escrius nadales?
✓ En cas que sí, les compres o les fas tu?
✓ Al teu lloc d’origen és típic cantar cançons de nadal
o nadales?
✓ En coneixes cap de catalana? Quina?

sedentarisme?

les mateixes feines?

✓ A casa, amb la parella, com us repartiu les feines
de casa?

Òpera

✓ Has escoltat mai una òpera? Quina?
✓ N’has vist mai cap en directe?
✓ Creus que és un gènere assequible a tothom?

✓ T’agrada anar al mercat?
✓ A quin/s vas?
✓ Què hi compres?
✓ Del teu lloc d’origen, quin mercat recomanaries
de visitar? Per què?

Targetes

✓ Saps la diferència entre una targeta de crèdit i una

de dèbit? Explica-ho.
✓ Quantes targetes de crèdit o dèbit tens? Per què?
✓ Prefereixes pagar amb targeta o en efectiu? Per què?
✓ Si et donessin una targeta amb crèdit il·limitat, en
què l’invertiries?

