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    cultures? 
✓ Penses que tothom hauria de fer almenys un viatge 
    per conèixer una cultura diferent? Per què?

Somnis

✓ Normalment recordes el que somies? 
✓ Has tingut mai un mateix somni més d’una vegada? 
    Explica’l. 
✓ Creus que en els somnis sempre hi ha alguna cosa 
    de realitat?
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també



Català

✓ Amb qui parles en català? 
✓ Et resulta fàcil poder practicar el català? Quan, on i    
    amb qui el practiques? 
✓ T’has trobat mai amb el fet de parlar en català i que et 
    contestin en castellà? Explica-ho.

Parelles lingüístiques

✓ És la primera vegada que tens una parella lingüística? 
✓ Si n’has tingut alguna abans, explica la teva 
    experiència. 
✓ Si no n’has tingut abans, digues què esperes 
    d’aquestes 10 setmanes.
 

Passatemps

✓ Acostumes a fer passatemps? 
✓ Quins coneixes (sopa de lletres, mots    
    encreuats, autodefinits, jeroglífics...)? 
✓ Quins et resulten més fàcils de fer? I quins més  
    difícils? 
✓ T’animaries a fer-ne algun amb la parella lingüística? 

Escollir restaurant 

✓ Què tens en compte a l’hora de triar un restaurant: el 
    tipus de cuina, la situació, la recomanació d’algú...? 
✓ Què t’estimes més, anar de menú o de carta? 
✓ Al teu barri o poble hi ha restaurants típics del teu 
    país? Hi has anat mai?  

Fires i mercats

✓ Al teu poble o barri es fa alguna fira o mercat? Quin? 
✓ T’agrada anar a fires i mercats? Per què? 
✓ Quins productes t’agrada comprar-hi?

Flors

✓ T’agraden les flors? Quina és la teva preferida? 
✓ Sols regalar-ne o te’n solen regalar? En quines   
    ocasions? 
✓ I a casa, sols tenir-ne? 
✓ Les prefereixes naturals o artificials? Per què?

Olors 

✓ Quines olors t’agraden més? 
✓ Hi ha alguna olor que relacionis amb el teu lloc    
    d’origen o amb la teva infantesa? 
✓ Hi ha alguna olor que no suportis? 
✓ T’agrada fer servir ambientadors o aromes per 
    perfumar casa teva? Quines?

Aparcament

✓ Al teu barri o poble, és fàcil aparcar-hi? 
✓ Estàs a favor o en contra de les zones blaves? 
    Per què? 
✓ Què en penses, dels anomenats park and ride, situats 
    en la perifèria de les ciutats i vinculats a una estació 
    de transport públic perquè els conductors accedeixin  
    al centre de les ciutats amb transport públic? 
✓ I dels aparcaments robotitzats, què n’opines? 
✓ Has utilitzat mai cap d’aquests aparcaments?

 

Trànsit
✓ Condueixes gaire? 
✓ Per què creus que sovint es fan temeritats com 
    conduir a gran velocitat, avançar amb línia contínua o 
    circular contra direcció? 
✓ T’han posat mai una multa? Per què?
✓ Quins penses que són els principals perills per a 
    motoristes i ciclistes? 

Motor

✓ T’agrada el món del motor? 
✓ Segueixes el mundial de Fórmula 1 o Moto GP? Quin 
    és el teu pilot preferit? 
✓ Has anat mai a veure una cursa? Quan i on? 
✓ Creus que és una activitat assequible per a totes les 
    butxaques? 

Rius 

✓ Al lloc on vius, hi ha algun riu? 
✓ Sol portar aigua? 
✓ Alguna vegada s’ha desbordat? 
✓ T’has banyat mai en un riu? Explica-ho. 
✓ T’agraden esports com el ràfting, el descens de  
    canoa, l’hidrospeed o el descens de barrancs? N’has 
    practicat mai cap?

Viatges 

✓ Quins països o ciutats del món coneixes? 
    Què en destacaries?
✓ Quin tipus de viatges t’agrada fer: familiars, romàntics,   
    organitzats, per lliure...? 
✓ Quins avantatges i inconvenients creus que pot tenir 
     viatjar sol? I en grup?

Allotjaments

✓ Quan viatges, on et sols allotjar? Per què? 
✓ Què prioritzes a l’hora d’escollir allotjament (preu, 
    situació, referències...)?
✓ Descriu el lloc més sorprenent on t’hagis allotjat mai. 
✓ Saps què vol dir “hostes vingueren i de casa ens 
    tragueren”? 

Cultures

✓ Coneixes gent de cultures diferents de la teva? 
✓ Com us vau conèixer i quina relació teniu? 
✓ Creus que viatjar és una manera de conèixer altres 


