VOLUNTARIAT

Sentits

✓
✓
✓
✓
✓

Quin dels cinc sentits creus que tens més
desenvolupat? I quin et sembla que tens més
atrofiat? Per què?
Has fet mai un tast de vins, cerveses, aigües, oli...?
Explica l’experiència.
Si no n’has fet mai cap, de què t’agradaria fer un
tast: de vins, de cerveses, de caves, de gintònics, de
formatges, de pernils, de xocolates...?
T’agrada la música alta? Prefereixes escoltar-la
amb auriculars o amb altaveus?
Saps què volen dir aquestes frases fetes
relacionades amb els sentits: “Ser curt de vista”,
“A primera vista”, “Tenir l’oïda fina”, “Ser de bon /
mal gust”, “Tenir tacte”?

PER LA LLENGUA

en català

Vi

✓
✓
✓
✓
✓

T’agrada el vi?
Quan en prens?
Quin prefereixes? Per què?
El tens en compte a l’hora de triar un plat?
Penses que les persones són com el vi, que amb els
anys milloren?
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Bicicletes

Gats

Menjar casolà i menjar preparat

✓ Tens bicicleta? Com és?
✓ Recordes com era la teva primera bicicleta?
✓ Qui et va ensenyar a anar-hi?
✓ Què prefereixes, anar amb bicicleta a l’aire lliure o fer

✓ T’agraden els gats? Per què?
✓ N’has tingut algun o en tens cap?

✓ T’agrada cuinar?
✓ A casa teva, qui cuina?
✓ És fàcil trobar menjar preparat al teu barri o poble?
✓ Compres menjar preparat, al supermercat o a la

servir una bicicleta estàtica o el·líptica? Per què?

✓ Què en penses de l’ús de les bicicletes a les ciutats,
en què han de compartir espai amb vianants i cotxes?

T’agradaria tenir-ne?
✓ Què cal fer per tenir-ne cura?
✓ Saps què volen dir aquestes frases: “Buscar tres
peus al gat”, “Donar gat per llebre”, “Ser un orgue
de gats”, “Ser quatre gats” o “Ser gat vell”?

rostisseria? Què hi compres i per què?

✓ Quins avantatges i inconvenients té fer-se un mateix
el menjar? I comprar-lo preparat?

Canvis

Gelats

Platja

✓ Has canviat gaire físicament en els últims 10 anys?
✓ Has canviat algun hàbit en els darrers anys?
✓ Has canviat de casa gaires vegades? Explica quan i

✓ Quin és el teu gelat preferit? I quan eres petit/a, quin

✓ Quines platges coneixes i on estan situades?
✓ A quina època i amb quina freqüència hi vas?
✓ Quan vas a la platja l’estiu, ets dels que es passa

per què et vas mudar.

✓ T’agraden els canvis? Quin ha estat el darrer canvi
que has viscut: de feina, d’estil de vida, de
domicili...?

Ciutats

✓ Quines ciutats del món has visitat? Quina és la teva

preferida?
✓ Quina ciutat t’agradaria visitar? Per què?
✓ Has estat mai en una ciutat de fora de Catalunya on
es parli català? Quina?
✓ Et va resultar fàcil d’entendre la gent?
✓ Has viscut mai en una ciutat? Com va ser
l’experiència?

Dies

✓ Quin dia de la setmana t’agrada més? I quin, menys?
Per què?

✓ Recordes el dia que vas arribar a Catalunya o al lloc

on vius ara?
✓ Explica un dia que sigui especial per a tu.
Per què ho és?
✓ Saps què volen dir aquestes frases fetes relacionades
amb els dies: “Ser com el dia i la nit”, “Qui dia passa,
any empeny”, “Tal dia farà un any”, “Tenir els dies
comptats”, “Ser un dia gris”, “Haver-hi més dies que
llonganisses”...?

t’agradava més?
✓ Quin t’agrada menys?
✓ De quin gust no menjaries mai un gelat? Per què?
✓ En menges tot l’any o només a l’estiu?

Instruments musicals

✓ Toques o has tocat mai cap instrument?
✓ T’agradaria fer-ho? Què t’agradaria tocar?
✓ T’agrada escoltar algun instrument musical

en
especial? Per què?
✓ Saps què volen dir aquestes frases fetes relacionades
amb els instruments: “Ser flors i violes”, “Tenir el
cap com un timbal”, “Anunciar una cosa a so de
bombo i platerets”?, “Fer campana”, “Sentir tocar
campanes”, “Anar a toc de campana”...?

Maletes

✓ Quan viatges, com és la maleta que sols portar?
✓ Què és el que sempre poses dins de la maleta

quan viatges?
✓ Acostumes a facturar la maleta quan viatges o portes
només equipatge de mà?
✓ Saps què està permès dur a l’equipatge i què no?
Alguna vegada has portat quelcom que estava
prohibit a l’equipatge de mà?
✓ Has perdut (o t’han perdut) mai la maleta?

l’estona prenent el sol o t’agrada fer-hi activitats,
com nedar, jugar a pales o voleibol, fer castells de
sorra...?
✓ Què cal fer per tal que no se t’enganxi la sorra de la
platja i es fiqui per tot arreu?
✓ Saps el significat de les banderes que hi ha a les
platges? En fas cas?

Queixes

✓ Ets gemegaire? Et queixes sovint?
✓ Si tens algun problema en un bar o un restaurant, et
queixes al cambrer?

✓ T’has hagut de queixar mai a algun veí? De què?
✓ Has presentat mai alguna queixa a l’Ajuntament?
Roba

✓ Quin tipus de roba t’agrada dur?
✓ En què et fixes a l’hora de comprar-te la roba (en la
moda, el preu, la comoditat...)?
✓ T’agrada vestir a la moda?
✓ Què fas amb la roba que ja no et poses?
✓ Tens un armari rober prou gran? Com creus que ha
de ser un armari rober perquè sigui pràctic?

