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La infància
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PER LA LLENGUA

Com eres d’infant?
Què t’agradava fer?
A quins jocs jugaves?
Penses que han canviat els jocs i la manera de jugar
de la quitxalla?
Recordes algun professor de l’escola en especial?
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El teu temps

Fotografia
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Et saps distribuir bé el temps?
Tens algun calendari o horari per programar-te les
setmanes?
✓ Ets puntual?
✓ Com et sents quan quedes amb algú i arriba tard?
✓ Has tingut o tens la sensació que depenent del que
facis el temps passa més ràpid o més lent?

Agendes
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Tens agenda? En fas servir?
Si no en tens (o no en tinguessis), com ho fas per
recordar el que has de fer?
Normalment, els caps de setmana tens
disponibilitat o acostumes a tenir l’agenda plena?

✓

T’agrada fer fotos? I que te’n facin?
Tens càmera? Com és, compacta o rèflex?
La fas servir gaire?
Creus que ara fem més fotos que abans, quan les
càmeres eren analògiques?
T’agrada més fer fotos amb càmera o amb el mòbil?

Pel·lícules
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Quina és l’última pel·lícula que has vist?
Explica’n l’argument.
Quina és la teva pel·lícula preferida? Per què?
T’agrada veure les pel·lícules en versió original o
doblades?
Prefereixes mirar les pel·lícules al cine o a casa?
Per què?
Mires pel·lícules en català? Per què?

Cites
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Animals

Has tingut mai una cita a cegues?
Si no tinguessis parella, t’agradaria tenir-ne una?
Creus que per Internet es més fàcil conèixer gent?
Penses que la gent és sincera per Internet?
Per què?

Amistat
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Tens gaires amics?
Qui és el teu millor amic o amiga? Viu aquí?
Et costa fer amics?
Què valores en una amistat?

Escriptura
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T’agrada escriure?
Amb què prefereixes escriure, amb bolígraf, llapis,
ploma...? A mà o amb ordinador? Per què?
Què escrius?
Creus que la cal·ligrafia d’una persona reflecteix
com és?
Si tinguessis temps i els recursos per publicar
alguna cosa, sobre què escriuries?
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T’agraden els animals? Quin t’agrada més?
I menys?
Practiques o t’agradaria practicar algun esport o
activitat amb animals (hípica, polo, agility, aviada de
coloms, múixing...)?
Si poguessis ser un animal, quin t’agradaria ser?
Coneixes cap associació que vetlli pels animals?

Turisme
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La zona on vius, és turística?
Quin tipus de turisme hi ha?
I al teu lloc d’origen, hi van turistes?
Què en penses, del turisme de borratxera?
I del turisme sanitari?
Per viatjar, t’agraden els lloc turístics o els
desconeguts per a la gran majoria?

Calor i fred
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Què prefereixes, la calor o el fred? Per què?
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Quins consells donaries a algú en una època de
molta calor (vestimenta, alimentació i beguda,
exposició al sol, activitat física...)?
Quins consells donaries a algú per tal de mantenir
casa seva aïllada del fred i la calor?

Dietes
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Coneixes la dieta mediterrània?
Coneixes alguna dieta famosa per aprimar-se: de
la carxofa, de la pinya, Dukan, paleo, alcalina...? Què
en penses?
Has fet mai cap dieta? La vas fer per salut o
per estètica?
Com valores l’experiència?
Què en penses, de les dietes molt restrictives?
Creus que es pot fer una dieta sense supervisió
mèdica?

Son
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T’adorms ràpid o et costa adormir-te?
Has patit mai insomni?
Quins consells donaries a algú que en pateix?
Tens algun truc per agafar ràpid el son?

Lloc d’origen
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On està situat el teu país o el lloc on vas néixer?
Quines llengües s’hi parlen?
Quins productes o aliments típics hi ha?
Quines festes s’hi celebren?

Nom i cognoms
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Saps per què et van posar el teu nom els teus
pares? Qui el va escollir?
T’agrada? Si no t’agrada, quin t’hauria agradat que
t’haguessin posat? Per què?
Com et diuen la família i els amics? Tens algun
sobrenom o t’escurcen el nom?
Saps l’origen del teu cognom?

