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✓ En llegeixes cap en català? 
✓ Què en fas quan ja les has llegit?

Tabac

✓ Fumes? En cas que sí, quants cigarrets al dia? 
✓ Et molesta el fum del tabac? 
✓ Penses que les persones fumadores són 
    respectuoses amb les no fumadores? 
✓ Et sembla bé que no es pugui fumar als espais 
    públics? 
✓ A casa teva tens alguna norma respecte del tabac?

Verdura

✓ T’agrada menjar verdura? 
✓ On la compres? Per què? 
✓ Quina t’agrada més? Quina no t’agrada? 
✓ Saps quines verdures són de tardor, d’hivern, de 
    primavera i d’estiu?
✓ Normalment, a la mainada li costa menjar verdura. 
    Quins trucs donaries a uns pares perquè 
    aconsegueixin que els seus fills en mengin?



Atzar

✓ Creus en la sort? 
✓ T’agraden els jocs d’atzar (loteria, bingo, quines...)? 
✓ Hi jugues? 
✓ T’ha tocat mai cap premi? Què et va tocar i quan? 
✓ Saps què vol dir “néixer amb una flor al cul” i “tenir 
mala estrella”?

Avis

✓ A casa guardes algun objecte dels teus avis? Quin? 
✓ Com són (o com eren) els teus avis? 
✓ Recordes alguna història o anècdota dels teus avis?    
    Explica-la. 
✓ Avui dia, molts avis atenen els néts durant la setmana 
    perquè els pares treballen. Què en penses?
✓ A casa guardes algun objecte dels teus avis? Quin? 
✓ Com són (o com eren) els teus avis? 
✓ Recordes alguna història o anècdota dels teus avis?   
    Explica-la. 
✓ Avui dia, molts avis atenen els néts durant la setmana 
    perquè els pares treballen. Què en penses?
 

Castanyes

✓ T’agraden les castanyes? 
✓ Coneixes algun plat que porti castanyes? 
✓ Saps quin dia se celebra la Castanyada i per què es 
    mengen castanyes? 
✓ Què prefereixes, la Castanyada o Halloween? 
    Per què?

Contes

✓ De petit/a t’agradava llegir contes? 
✓ Quin era el teu preferit? 
     Explica’l a la teva parella lingüística. 
✓ Si poguessis ser un personatge de conte, 
    quin t’agradaria ser i per què? 

✓ Què prefereixes, contes en paper o contes 
     electrònics? Per què? 

Diners

✓ Normalment portes diners a sobre? En portes gaires? 
✓ Quan viatges, on guardes els diners? 
✓ Alguna vegada t’has trobat diners o una cartera? 
    Què has fet? 
✓ T’han robat mai o has vist algun robatori? Explica-ho.
✓ T’agrada mirar o llegir les notícies d’economia 
    (borsa, crisi, enquestes de consum...)?

Dones

✓ Creus que les dones estan en igualtat de condicions 
    amb els homes en el món laboral? 
✓ Estàs d’acord amb l’afirmació “les dones són de 
     Venus i els homes de Mart”? Per què?
✓ Segons un estudi, les dones són millors en les 
     habilitats socials i en la memòria que els homes. 
     Què en penses?

Espectacles 

✓ Quins espectacles t’agrada veure? 
✓ Explica’n algun que hagis vist darrerament. 
✓ Creus que val tot per fer espectacles? 
✓ Has vist mai algun espectacle de la naturalesa 
    (aurores boreals, florida d’ametllers, vol de les 
     papallones monarca, pluja d’estels, volcà en 
     erupció...)? Quin? Explica l’experiència.

Família

✓ Tens una família gaire gran? Quants germans sou?
✓ On viu la teva família? Hi ha algú que visquí aquí? 
✓ Amb quin familiar tens una relació més especial? 
    Per què? 
✓ Tens família política? Com t’hi portes?

 

Habilitats
✓ Tens alguna habilitat especial o coneixes algú que en 
     tingui una? Explica de què es tracta. 
✓ Et sembla que la tradició familiar influeix en el 
    desenvolupament de les habilitats d’una persona? 
    Per què?
✓ Creus que les habilitats manuals poden ajudar 
    a estalviar? Posa’n algun exemple.

Històries personals

✓ Explica breument la teva biografia. 
✓ Recordes el dia que vas arribar a Catalunya? 
    Explica’l. 
✓ Com va ser la teva primera història d’amor?

Intervencions en públic 

✓ T’agrada parlar en públic? Per què? 
✓ Alguna vegada ho has hagut de fer? Quan i per què? 
✓ Quins consells donaries a algú que hagués de fer una 
     intervenció en públic?

Números i lletres 

✓ Ets una persona de números o de lletres? 
✓ Quan anaves a l’escola, què t’agradava més: les 
    matemàtiques o les llengües? Per què? 
✓ A casa, qui porta els comptes? Per què? 
✓ Saps què volen dir aquestes frases fetes: fer números, 
    fer el número (o el numeret), prendre el número, a poc 
    a poc i bona lletra, i seguir al peu de la lletra?

Revistes

✓ Llegeixes revistes? De quin tipus: de cuina, d’història, 
    de premsa rosa, de llengua, de viatges...?
✓ Acostumes a comprar-ne alguna? Quina? 


