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Guia per a la conducció
de grups de conversa
Projecte Xerrem
Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana

Salutació
Benvolgut voluntari, / Benvolguda voluntària,
Et donem la benvinguda al projecte Xerrem de la CAL, la Coordinadora d’Associacions per la Llengua
Catalana.
Comptem que assumeixes el compromís d’acompanyar durant un temps, com a ciutadà o ciutadana,
persones interessades a iniciar‐se o a millorar en la parla del català, i que ho vols fer creant uns entorns en
què aquestes persones puguin parlar força, ajudar‐se mútuament i rebre indicacions teves perquè
aconsegueixin, paulatinament, un nivell més alt de competència.
L’objectiu principal del projecte és precisament aquest: estirar de la llengua la gent que vol practicar el català
i ajudar‐la a fer‐ho millor. També tenim com a fites aconseguir una relació cordial i enriquidora entre gent
diversa i difondre referents de catalanitat entre els assistents, atès que llengua i país són indestriables.
Els conversadors que acudeixen als grups Xerrem disposen d’un dossier, el Manual per a grups de conversa,
amb una munió de preguntes sobre temes de la vida quotidiana que els han d’impulsar a xerrar de manera
desinhibida i d’acord amb el grau de domini que tenen. És dossier complementat amb un seguit de recursos
i activitats posats al seu abast perquè els facin servir tant corporativament com de forma individual, i
orientats, tots, a comprendre i a parlar.
Aquesta guia vol facilitar‐te la conducció de les sessions de conversa. Et caldrà tenir al davant el Manual
esmentat per seguir les indicacions que s’hi fan. Comptem amb tu per anar millorant i ampliant el ventall
d’activitats i motius de conversa que hi trobaràs. No dubtis a posar‐te en contacte amb la CAL per fer‐nos
suggeriments en aquesta direcció.
Estem segurs que l’experiència que inicies serà de gran utilitat per als ciutadans que volen fer del català,
també, la seva llengua, que serà per a tu un enriquiment personal tant pel que rebràs d’ells i com pels fruits
que donarà la teva generosa dedicació, i que constituirà per a tots plegats, guies i assistents, una trobada de
ciutadans disposats a escriure junts una nova història, més plena i engrescadora, per al nostre país.
Salutacions cordials de l’equip gestor del projecte.

Barcelona, setembre de 2013
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Xerrem, un projecte de la CAL
Què és la CAL?
La Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL) va néixer el 23 d’abril de 1996 amb la voluntat
de fer un treball de xarxa entre associacions i persones a títol individual d’arreu del país, que volguessin
implicar‐se en un projecte basat en tres grans objectius:


Garantir un futur digne per la nostra llengua, tot reivindicant polítiques actives que en promoguin
l’ús social i n’afavoreixin la plena normalització. I, paral∙lelament, incidir en la presa de consciència de la
gent respecte d’aquest fet.


Acabar amb el menysteniment de la nostra cultura i, per tant, presentar‐la arreu del món com el que
és: una cultura innovadora, integradora i desacomplexada.


Reclamar el reconeixement de la unitat i l’oficialitat de la llengua catalana en tot el seu territori: de
Salses a Guardamar i de Fraga a Maó.
La CAL es vertebra en nuclis territorials des d’on es pot actuar de manera més directa mitjançant actuacions
adreçades a cada lloc concret. Actualment hi ha 21 nuclis constituïts arreu dels Països Catalans, però la
majoria es concentra en el Principat de Catalunya. A més a més, avui ja són més de 600 les persones sòcies
de l’entitat.
Les nostres eines de treball són la mobilització i la conscienciació de la població mitjançant activitats
adreçades a promoure la nostra cultura i llengua. Pretenem que la gent gaudeixi d’una normalitat catalana,
i a la vegada, s’adoni de la seva necessitat. Així doncs, mitjançant aquest discurs volem fer veure a les
persones l’anormalitat —no només cultural i lingüística— en què vivim.

Què fa?
Aquests objectius es materialitzen en l’actualitat en projectes com ara el Correllengua, els Premis Joan
Coromines, el projecte Xerrem, la revista l’Escletxa, les iniciatives des nuclis locals, les campanyes a favor del
català, etc.

En el projecte Xerrem hi participen gairebé dos centenars de persones voluntàries que treballen en un
centenar d’espais cedits per institucions i col∙lectius, i atén unes vuit‐centes persones interessades en la
pràctica del català oral.
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Base metodològica del projecte Xerrem
El projecte Xerrem...
... facilita un aprenentatge informal de la llengua
L’aprenentatge informal és el que s’obté mitjançant les activitats de la vida diària relacionades amb el treball, la família o el temps
lliure. No està estructurat i habitualment no condueix a l’obtenció de cap títol. La nostra activitat és la conversa.

... promou converses de relació social
Són les que no tenen més objectiu que la bona entesa entre persones i en els quals els conversadors, per una banda, exterioritzen
el que experimenten, coneixen, recorden, saben i pensen, i per l’altra, s’interessen pel que experimenta, coneix, recorda, sap i
pensa la gent amb qui parla.

... compta amb l’aprenentatge horitzontal i cooperatiu
Per això sovint les converses que es generen no són conduïdes ni moderades pels monitors: els conversadors, agrupats en petits
grups, parlen amb llibertat entre ells i aprenen els uns dels altres.

... introdueix les converses amb preguntes/motor
Fer preguntes és la manera més habitual d’engegar i mantenir converses informals. El manual de conversa en proposa prop de mil.

... possibilita la simultaneïtat de nivells de competència
Les preguntes s’estructuren en cinc nivells de complexitat discursiva creixent, cosa que permet agrupar els conversadors segons la
seva competència: inicial (començar a parlar), mitjana (llançar‐se i ser més fluids) i avançada (millorar).

... proposa temes de la vida quotidiana
Les converses giren a l’entorn de qüestions no compromeses, habituals i de les quals tothom pot dir alguna cosa: temes relatius a
la pròpia persona, l’entorn humà i físic, les necessitats més compartides i els interessos culturals més comuns.

... fomenta el diàleg assertiu
Els conductors dels grups de conversa estan amatents a fer que hi hagi implicació dels conversadors per superar inhibicions
bloquejadores i que es practiqui l’assertivitat per desactivar possibles agressions verbals.

... vincula llengua i país
Els conductors dels grups aporten referents de catalanitat vinculats als temes de conversa proposats i ajuden així a percebre la
llengua catalana en el seu entorn propi: històric, cultural, paisatgístic, patrimonial, etnològic, etc.

... crea cohesió social entre gent diversa
L’única condició que agrupa els conversadors és l’interès per parlar català i millorar‐ne la competència. Això fa que es puguin
trobar persones d’edat, procedència i cultura ben diversa i que, en conversar de qüestions comunes a la condició d’humans, s’hi
conreï fàcilment riquesa informativa, coneixement intercultural i força comunicació interpersonal.

... es duu a terme amb voluntariat no professional
La funció principal dels guies, a banda de conduir les sessions, consisteix a mostrar als conversadors com es diuen les coses en
català i no tant per què es diuen així: no són ensenyants professionals de la llengua, sinó bons usuaris.
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Què és i no és el projecte Xerrem
 El projecte Xerrem ofereix trobades en espais d’ús públic a persones que tenen l’expectativa de parlar en català i ser ajudats a
desinhibir‐se, ser més àgils o millorar. Es duu a terme mitjançant sessions conduïdes per persones voluntàries que tenen la missió
de facilitar pràctiques de conversa entre els assistents i assessorar‐los perquè avancin en fluïdesa i correcció. Els voluntaris poden
ser més d’un i el projecte els dota d’amplis recursos per dur a terme amb eficàcia les sessions. En poden treure profit persones
amb diferents nivells de competència. Són grups de conversa.
No és missió dels voluntaris:

 Ensenyar, és a dir, destinar temps i exercicis a explicar i treballar qüestions gramaticals o d’escriptura. Les tasques de
voluntariat que es fan als grups Xerrem no han de ser alternativa ni competència de l’activitat professional de mestres i professors.
I difícilment es podria concebre un grup d’aquestes característiques amb més d’un voluntari. Els grups Xerrem no són classes.
 Conduir tertúlies, és a dir, organitzar durant les sessions llargues converses reals, amb tots els assistents junts, sobre temes
d’actualitat. Hi haurà assistents que no s’hi sentiran còmodes pel constrenyiment a parlar de temes opinables, poc familiars o fins
i tot desconeguts, o per considerar‐se amb poca competència lingüística per intervenir, i desistiran d’assistir‐hi. La persona
voluntària —a qui caldrà preparar nous centres d’interès per a cada sessió— no podrà fer la funció d’assessora mentre dirigeix
activament la trobada i no serà oportú que faci correccions enmig d’un diàleg viu entre persones. Amb les tertúlies no es fan
pràctiques de conversa —les que permeten alhora parlar i millorar— sinó converses reals que concentren l’atenció solament en el
tema. Els grups Xerrem no són trobades d’intercomunicació.
 Fer conferències o llargues exposicions temàtiques, per interessants que siguin. Als assistents cal oferir‐los facilitats de
pràctica de conversa i suggeriments de millora. Les informacions sobre el país cal donar‐les de manera planera i senzilla i des de la
posició de ciutadans que l’estimen la seva terra, no pas des del rang d’entesos que es dirigeixen a una audiència. Els grups Xerrem
no són espais de formació cultural, històrica o política.
Preguntes freqüents
Per a quines persones és aconsellable o no la participació en els grups de conversa?
Els grups de conversa —tal com ho planteja el projecte Xerrem—són idonis per a persones que ja comprenen interlocucions fetes
en català, però no s’han atrevit a fer‐les‐hi (grau inicial), per a les que ja poden parlar però els falta agilitat i bagatge lèxic (grau
mitjà), i per a les que tenen prou agilitat parlant, però són conscients de mancances lèxiques i d’estructura de les frases (grau
avançat).
No són aconsellables per a persones sense comprensió del català parlat, ni tampoc per a persones que parlen català
habitualment, tot i que els calgui polir incorreccions pròpies dels usos socials. Per a les primeres hi ha altres projectes i recursos.
Les segones no encaixarien en aquest gènere d’activitat.

És possible atendre persones amb diferent nivell de competència?
Sí. Cada tema de conversa es desenvolupa amb preguntes organitzades en blocs de complexitat progressiva. A l’hora de xerrar, es
fan els grups per nivells. Els de nivell més inicial tracten les preguntes dels blocs 1 o del 2, els de nivell mitjà, les del bloc 3, i els
més avançats les del 4 o 5.

Hi ha algun criteri que expliqui que una pregunta pertany a un nivell o a un altre?
Sí. Les preguntes que tracten de com és algú o demanen què fa habitualment són de resposta molt fàcil i planera: creen converses
expressives. Són del bloc 1
Les preguntes sobre les coses, persones i entorns que coneix no són de resposta gaire complexa: demanen converses descriptives.
Són del bloc 2.
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Les preguntes sobre fets i històries comporten un cert domini dels temps verbals, però es poden respondre sense complicacions
especials: generen converses narratives. Són del bloc 3.
La resposta a preguntes sobre normes, instruccions i consells pràctics és, en general, més aviat complexa: s’impulsen converses
instructives. Són del bloc 4.
Les preguntes que reclamen exposar l’opinió poden exigir respostes força llargues i denses per la necessitat de matisar, per la
complexitat del tema, per la varietat d’opinions que hi incideixen, etc.: reclamen converses argumentatives. Són del bloc 5.

Poden ser espontànies unes converses que es generen a partir de preguntes prèviament establertes?
Els assistents volen practicar i estan disposats a fer‐ho a partir de preguntes. L’espontaneïtat apareix com a fruit de la desinhibició
—ja que les preguntes tracten de la quotidianitat, no són compromeses— i de la rapidesa amb què els interlocutors s’impliquen
mínimament en els comentaris. El clima tranquil de la conversa els possibilita estar parlant i atendre alhora a la manera de fer‐ho,
que és el que necessiten.

Els membres del grup que conversa han de respondre totes les preguntes del bloc?
No necessàriament. Les preguntes es presenten com a motors de diàleg: estan formulades en plural i serveixen perquè s’enceti la
conversa. Quan es desenvolupa la conversa pot passar que canviïn de tema o que se’ls ‘acabi la corda’. Si canvien de tema, no és
cap problema (el més important és parlar). Si es queden en algun moment sense saber què dir, acuden a la pregunta següent.

Els assistents constituïts en petits grups necessiten sempre la presència del voluntari o de la voluntària?
Per engegar ni mantenir la conversa, els de nivell mitjà o alt no la necessiten tant com els de nivell més baix. Poden estar estones
sols, atès que s’afavoreix l’aprenentatge horitzontal i les converses han de ser tan autònomes com sigui possible. El voluntari o la
voluntària, però, cal que passi estones amb el grup escoltant la conversa, corregint incorreccions, suggerint formes genuïnes
d’expressar‐se, afavorint que el temps d’intervenció dels participants sigui equilibrat i resolent els dubtes que es plantegin.

Convé que els voluntaris o les voluntàries interrompin les converses per corregir o suggerir formes noves?
Sí. Amb mesura, és clar. Durant la pràctica de conversa en petits grups els assistents esperen justament les indicacions de millora
que els puguin fer els voluntaris. Les interrupcions es fan en un entorn d’assaig, d’entrenament de conversa; per això hi escauen.
Seria diferent si des d’un principi la sessió es plantegés com una conversa real, a l’estil del que succeeix quan acudim a una
trobada basada en la comunicació interpersonal: la interrupció és percebuda aleshores com una intromissió, un destorb.

Si un assistent té un dubte gramatical, què han de fer els voluntaris?
La tasca dels voluntaris és detallar com s’han de dir les coses i no tant per què s’han de dir així. Si el voluntari coneix la resposta,
pot donar‐li explicacions al terme de la sessió o en un altre moment. Si no, cal orientar‐lo cap a recursos que puguin ser‐li útils per
aclarir dubtes (gramàtiques, consultes a Internet, accés a biblioteques, inscripcions a cursos, etc.).

Es parla de la conveniència d’aportar referents de catalanitat a les sessions. Com es pot fer?
Una de les tasques importants dels voluntaris és la de fer referència a la realitat dels Països Catalans, sovint desconeguda dels
assistents: informar de llocs, recursos, personatges, festes, costums, històries, llegendes... Convé fer‐ho sense llargues
explicacions, en el moment en què escau fer un comentari i facilitant que els assistents aportin també informacions referides als
seus llocs d’origen, tot convertint les informacions en tema de conversa.

Com es desenvoluparia una sessió estàndard?
Tant els grups que es formen com les persones voluntàries que els condueixen tindran característiques i tarannàs diferents a l’hora
de fer les coses. D’una sessió de conversa tots els assistents haurien de sortir amb aquestes experiències positives: haver parlat
força, haver millorat en algun aspecte, haver viscut una relació social plaent i haver conegut alguna cosa més del país i dels
companys. Si això s’aconsegueix, tant se val com s’hagi desenvolupat la sessió.
Tot seguit es mostra com seria una sessió estàndard i què hi trobareu en la guia en cadascuna de les seves parts.
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Com podem treure profit de la guia?
És evident que no és necessari —ni possible, segurament — dur a la pràctica la vintena de suggeriments que hi ha a
cada tema. El criteri dels voluntaris i de les voluntàries i l’adequació a les característiques i condicions dels assistents
seran el sedàs per fer‐ne una bona tria i un motiu clar per cercar nous recursos que donin vida a les sessions.

Rebuda

Durada aprox. 5 minuts

 Hi trobareu suggeriments per iniciar la sessió, relacionats amb el tema de conversa del dia.
Introducció temàtica

Durada aprox. 5 minuts

 Hi ha un text relacionat amb el tema, que podria servir d’introducció, si es veu convenient.
 Es fa referència a les paraules i expressions que hi ha al manual. Bon moment per llegir‐les i resoldre dubtes de
comprensió.
Converses en petits grups

Durada aprox. 50 minuts

 És una informació invariable que remarca la importància de constituir petits grups en cas que el conjunt sigui
nombrós (més de cinc persones), formats per assistents de nivell similar. També insisteix en la funció assessora de
la persona voluntària.
Punts d’atenció

Durada aprox. 10 minuts

 A l’acabament de la conversa pot ser molt rendible reflexionar conjuntament sobre el que s’ha après, les paraules
noves que han sorgit, les dificultats que hi ha hagut, etc.
 Es proposen exercicis senzills per augmentar el bagatge lèxic o fer conscients els aprenents sobre diverses
maneres de dir, pròpies del patró expressiu corresponent (1, 2, 3, 4 o 5) i enumerades de manera compendiada en
les pàgines 58‐62 del manual.
 S’acaba suggerint algun exercici de pronunciació, a partir dels embarbussaments del manual (pàgina 70).
Lectures

Durada aprox. 10 minuts

 Es fa referència a les lectures sobre cada tema del manual: la cançó o el poema i el text literari d’un escriptor o
d’una escriptora. Són per llegir, fer llegir i comentar segons les característiques dels assistents, el tarannà de la
persona voluntària, el temps disponible, etc. Els voluntaris aporten sovint textos adequats i diferents dels
proposats.
 També es fa referència a l’origen de paraules catalanes, l’explicació de les quals és al manual (pàgines 71‐79).
 Finalment, es convida a llegir l’acudit relatiu al tema, redactat al manual (pàgines 66‐69).
Referents de catalanitat

Durada aprox. 10 minuts

 Es proposa la lectura d’un text explicatiu que acostuma a vincular la realitat dels Països catalans amb el tema
específic.
 Es fan indicacions esquemàtiques de referents locals, històrics, de costums, de recursos, etc., que poden ser
adequades per comentar durant la sessió.
 És un bon moment per llegir i memoritzar endevinalles (manual, pàgines 83‐85) , llegir textos breus amb frases
fetes (manual, pàgines 87‐88), valorar refranys (pàgina 89), etc.
Durada aprox. 20 minuts

Activitat de gran grup

 Sovint és convenient fer alguna activitat de gran grup que treballi algun aspecte de l’oralitat i doni
cohesió al conjunt. Se’n proposen diversos a cada tema, però és bo conèixer les propostes completes,
organitzades per nivells al final d’aquesta guia (pàgines 74 a 120).
Durada aprox. 10 minuts

Comiat

 Hi ha suggeriments per practicar el català fora de les sessions.
 Es proposa alguna activitat per fer entre sessió i sessió.
 Es recomana anunciar el tema del dia següent perquè els assistents puguin preparar‐s’ho o pensar‐hi.
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Guia de les sessions
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1. Vestits i complements
Motors de conversa (manual, pàg. 8)
1. Per començar a parlar  Parleu de com sou i què feu.







Quins són els vostres colors preferits? Hi ha algun color que no portaríeu mai a l’hora de vestir?
Us agrada fixar‐vos en la gent i veure com va vestida?
Us agrada seguir la moda, o preferiu vestir al vostre aire? Què hi ha de la moda actual que no us agradi?
Compreu roba cada temporada? Què us estimeu més, canviar molt de vestits o conservar‐los molt de temps?
Teniu costum de mudar‐vos, els dies de festa? Us agrada anar mudats o mudades?
Us fa res portar roba que ja han portat altres persones com ara germans, parents o amics?

2. Per començar a parlar  Parleu del que coneixeu.







On guardeu la roba que no és de temporada? A l’armari, en una caixa, en calaixos, en una maleta?
Quin tipus de roba us poseu normalment durant la temporada d’hivern? I a l’estiu?
Teniu algun vestit o conjunt per anar a festes o a celebracions de compromís? Podeu explicar‐nos com és?
Al vostre país o a la vostra regió hi ha vestits típics dels dies de festa o propis de balls populars? Com són?
Sabeu què és un didal? I un trau? I un rodet de fil?
On esteneu la roba: al terrat comunitari, al balcó, a la terrassa, a la finestra, enlloc?

3. Per llançar‐se a parlar  Parleu del que recordeu.







Digueu en quines ocasions us poseu alguna d’aquestes coses al cap: barret, gorra, boina, visera, mocador.
Alguna vegada vosaltres o algun familiar us heu tacat o estripat el vestit en moments compromesos?
Us han robat o heu perdut roba en viatges, platges, sortides...? Li ha passat això a algun familiar o amic vostre?
Recordeu alguna anècdota divertida en què intervingui un vestit? Per exemple: no tenir roba apropiada per a una
festa, passar calor o fred i no portar la roba adequada, sortir sense adonar‐se que es porta una peça del revés, etc.
Si us agrada disfressar‐vos, expliqueu‐nos en quines ocasions ho vau fer i amb qui ho fèieu. Recordeu anècdotes
interessants de les persones que us disfressàveu?
Heu portat vestits típics d’alguna festa religiosa o popular (comunió, casament, ball típic, obra de teatre...)?

4. Per parlar millor  Parleu del que sabeu fer.







En què us fixeu més a l'hora de vestir‐vos? En la comoditat, l'originalitat, la qualitat, la moda, les marques, l'estil
propi...?
Què suggeriu que fem quan anem a comprar roba de vestir? Quedar‐nos a la primera botiga que trobem? Acudir a
la botiga d'on som clients habituals? Resseguir‐ne moltes per comparar preus?
Com s’ha d'estendre la roba? Què es pot fer per assecar‐la en dies humits i plujosos? Ens aconselleu de tenir una
màquina assecadora?
Què ens aconselleu que tinguem al cosidor per cosir estrips, descosits, botons...?
Quan fa fred, quina roba de llit ens aconselleu d’usar, llençols i mantes o edredons nòrdics? Quins avantatges i
quins inconvenients té cada tipus de roba?
Què s’ha de fer amb la roba usada? Hi ha qui la llença als contenidors. Hi ha qui la dóna a familiars i amics. Hi ha
qui la regala a organitzacions humanitàries...

5. Per parlar millor  Parleu del que penseu.







Seria bo que les botigues de moda femenina oferissin talles més grans de les que normalment ofereixen?
Què opineu de la llibertat d'anar vestits o despullats en platges, piscines o espais naturals?
Esteu d'acord que en alguns llocs (sales de festa, hotels, centres...) no s'hi pugui entrar si no es va vestit d'una
determinada manera?
Hi ha escoles on els alumnes o les alumnes han de portar uniforme. Què en penseu? I què en penseu, de les
escoles que obliguen a portar bata?
Esteu d'acord a portar dol (anar vestit de negre perquè s'ha mort un familiar)?
Es podria destinar la roba usada, més del que es fa actualment, a finalitats socials? Com s’hauria de fer per
conscienciar‐nos‐en? Valoreu positivament les iniciatives solidàries de recollida de roba?
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1. Vestits i complements
Paraules i textos per llegir i comentar (manual, pàg. 9)
 Les paraules
Què és?
Com és?/Com està?
Què es fa?

brusa

samarreta
estrafolari/‐lària
emprovar

calces
virolat/‐lada
escurçar

faldilla

mitjons
tronat/‐nada
estrènyer

mitges
llampant
rentar

sabates

arracades
cordat/‐dada
lluir

mitjons

 Les expressions
 Quedar‐se per vestir sants: quedar‐se solter.
 Anar de vint‐i‐un botó: anar molt ben vestit, endiumenjat.

 Anar conill: anar sense roba, nu.
 Canviar de camisa: canviar d'idees.

 La cançó. Margarideta (cançó popular)
Margarideta, lleva’t de matí; deixa de fer matinada!
Margarideta, lleva’t de matí; de seguit vés‐te a vestir.
Prou em llevaria jo, si em portava algú sabates;
prou em llevaria jo, que sabates no en tinc, no.

Pere va a la plaça; Pere ja n’hi compra;
Pere ja se’n torna; Pere ja és aquí.
Margarideta, lleva’t de matí.
(A les repeticions es canvia la paraula sabates per mitgetes, jaqueta,
arracades, faldilles, etc. )

 L’escriptor. Feliu Formosa (Sabadell, 1934). La roba estesa
La roba estesa
de la gent pobra
als patis foscos
i als descampats,
coneix l’angoixa
dels dies grisos,
sap l’enyorança
del temps gastat.
Roba cosida
en nits de vetlla,
roba comprada
als encants vells,

roba tenyida
de color negre,
roba arreglada
d’algun parent.
Roba donada
per la gent rica,
roba pispada
d’algun terrat,
roba perduda
i retrobada,
roba heretada
dels avantnats.

Roba enterrada
i ressuscitada,
roba menjada
pels detergents,
roba sargida
i apedaçada,
roba bufada
per tots els vents.
Roba bandera
de causa inútil,
roba cansada
de treballar,

roba que plora
sobre els qui passen,
roba que crida
pels seus forats.
Als patis foscos
dels barris pobres
la roba estesa
va degotant,
coneix l’angoixa
dels dies grisos,
sap l’enyorança
del temps gastat.

 L’explicació: la indústria tèxtil a Catalunya
Ja al segle XVIII hi havia a Catalunya una producció important d’indianes, és a dir, de teixits de cotó estampats. Amb la
Guerra del Francès i la pèrdua de les colònies espanyoles d’Amèrica es van deixar de fer, fins que a mitjan segle XIX es
va endegar l’activitat amb els filats i teixits. Des d’aleshores i fins als anys 80 del segle XX es va estendre pel país la
indústria de la roba: els marges dels rius Cardener, Llobregat i Ter es van omplir de colònies tèxtils i ciutats com
Terrassa van ser pioneres en la producció de roba i teixits.
On podem anar a visitar robes, teixits i vestits de tota mena i de totes les èpoques? Hi ha el Museu Tèxtil i
d’Indumentària de Barcelona; el Museu Tèxtil de Terrassa; el Museu de l’Estampació de Premià de Mar; el Museu Marès
de la Punta, d’Arenys de Mar; el Museu de les Puntes al Coixí, de l’Arboç, al Baix Penedès; i molts més de locals i
dedicats a temes específics.
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1. Vestits i complements
Guia de conducció de la sessió
 Rebuda



Durada aprox. 5 minuts

Observar com van vestits els xerraires (colors, peces de vestir, tipus de teixits...) i aprofitar‐ho per anunciar el tema sobre la
roba i els vestits.
Demanar si han acomplert la tasca que se’ls ha encarregat en la sessió anterior.

 Introducció temàtica


Durada aprox. 5 minuts

Llegir i comentar breument aquest text sobre la llibertat i el vestit.
Si la llibertat es mesura per la capacitat de decisió, vestir‐se deu ser un acte molt i molt lliure: abans de posar‐nos un vestit
decidim quines parts del cos volem ensenyar, ocultar o dissimular, quina imatge de nosaltres mateixos volem donar, amb quin
estil ho volem fer, quins colors triem, amb quins complements ho combinem, quants diners estem disposats a esmerçar‐hi...
Fins i tot treure's la roba comporta un seguit d'opcions quan, en algunes circumstàncies, ens preguntem per què ho hem de
fer, davant de qui, per a què, com...



Fer referència a les paraules i expressions proposades al manual i resoldre dubtes de comprensió. Atenció als mots:
emprovar (≠ provar) i estrènyer (no *apretar).

 Converses en petits grups



Durada aprox. 50 minuts

Formar grups de tres o quatre xerraires i convidar‐los a conversar a partir de les preguntes del manual, organitzades per
blocs. Nivell inicial: blocs 1 o 2. Nivell mitjà: bloc 3. Nivell avançat: blocs 4 o 5.
Seguir el desenvolupament autònom de les converses per corregir errors, proposar formes genuïnes i resoldre dubtes.
Convidar els membres del grup a fer referència, en les converses, al seu país o regió de procedència.

 Punts d’atenció


Durada aprox. 10 minuts

Mantenir els mateixos grups i proposar‐los que facin atenció a punts concrets de lèxic o d’estructura de frases (punts
enumerats al manual a les pàgines 58‐62, i a la guia a les pàgines 109‐113). Si només hi ha un guia o una guia per a la sessió,
seleccionar el nivell més majoritari. Es proposa un exercici per a cada nivell:

Nivell 1: Tenim maneres personals de fer les coses.
Quin punt? Vocabulari de la roba
Què? pijama, barret, jersei, banyador, mitjons, guants, cinturó, sabates, samarreta
Com? Pregunteu‐los què es posen per cada acció i ajudeu‐los si tenen dubtes: anar a dormir, cobrir el cap, no passar fred, banyar‐
se, cobrir els peus, no tenir fred a les mans, cobrir les cames, subjectar els pantalons, anar ben calçat, jugar a futbol, etc.
Nivell 2: Coneixem moltes persones, llocs, coses...
Quin punt? Vocabulari: els colors
Què? blanc, negre, blau, lila, vermell, taronja, groc, marró, verd, rosa...
Com? Feu que observin els objectes de la sala i les robes dels assistents i demaneu que diguin de quin color són.
Nivell 3: Recordem històries, fets, anècdotes...
Quin punt? Vocabulari: materials de què estan fets la roba i altres productes similars
Què? llana, cotó, seda, cuir, espart, cànem
Com? Demaneu que diguin peces de roba o similars que estiguin teixides o elaborades amb els materials esmentats. Propostes
(segons l’ordre dels materials): jersei, mitjons, brusa, cinturó, espardenyes, corda.
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Nivell 4: Som gent experta i sabem fer moltes coses.
Quin punt? Suggerir o aconsellar una acció (guia, pàg. 112)
Què? Aniria molt bé que... I si...? Jo, d’ella... Podria... I per què no...? Jo li aconsello que...
Com? Demaneu que donin consells de com vestir‐se a una persona que vulgui... esquiar, visitar el Sàhara, usar la piscina pública,
banyar‐se a la platja, jugar amb la neu, fer bricolatge, collir fruita al camp, anar al liceu.
Nivell 5: Som coherents i tenim la nostra opinió.
Quin punt? Indicar que es parla amb convenciment (guia, pàg. 113)
Què? Us ho asseguro. N’estic convençut/‐uda. N’estic segur/‐ura. És evident. És indiscutible.
Com? Demaneu que expressin el convenciment en respondre aquestes preguntes: És important que infermers i infermeres usin
guants quan exploren un cos? Els diables han de portar roba ignífuga quan actuen? Els policies han de d’anar identificats si estan
en actiu? Està prohibit anar despullat pel carrer? És convenient que els ciclistes duguin casc? Etc.







En gran grup, proposar als xerraires una pràctica de pronunciació, tot llegint i repetint un embarbussament (vegeu‐los a la
pàgina 70 del manual).
Durada aprox. 10 minuts

Lectures

En gran grup, llegir i comentar el poema o la cançó proposada al manual. Llegir el text literari, comentar‐lo i resoldre dubtes
de comprensió. Segons el nivell dels xerraires, fer‐los lectors dels textos.
En gran grup, llegir i comentar algun dels textos sobre l’origen de les paraules roba, pantalons, jersei i leotards, que trobareu
a la secció “Les paraules i els seus orígens” (manual, pàg. 71‐79; guia, pàg. 120‐128).
Llegir o fer llegir l’acudit relacionat amb el tema, a les pàg. 66‐69 del manual o a les pàg. 115‐118 de la guia.

 Referents de catalanitat



Durada aprox. 10 minuts

Llegir i comentar l’explicació que es fa al manual, que relaciona els Països Catalans amb el tema de la sessió: La indústria
tèxtil a Catalunya.
Comentar breument algun aspecte que relaciona el tema amb els Països catalans. Per exemple:
 La indumentària festiva, típica de les diferents regions dels Països Catalans.
 Les fàbriques tèxtils de les conques del Llobregat.
 Museus per visitar: Museu del Calçat d’Elda (Alt Vinalopó) / Museu Tèxtil i d’Indumentària de Barcelona / Museu Tèxtil de
Terrassa / Museu de l’Estampació de Premià de Mar / Museu Marès de la Punta (Arenys de Mar) / Museu de les Puntes
al Coixí ‐ l’Arboç (Baix Penedès)
 Oficis antics: drapaires, parracaires i firaires (els encants...). Parracs usats per a la indústria del paper (Capellades).
 Les puntes al coixí, una tradició important.
 Contenidors de roba amb destinació social
 Normativa sobre nudisme al ajuntaments

 Activitat de gran grup


Durada aprox. 20 minuts

Triar una de les activitats per fer en grup de les pàgines 75‐87 i dur‐la a terme. Proposta: Núm. I‐2. del nivell inicial: Objectes
perduts. En comptes de fer‐ho amb rellotges es podria fer també amb guants, bufandes...

 Comiat




Durada aprox. 10 minuts

Comentar propostes per aprendre més català i participar en entorns catalans. Vegeu la secció del manual “Català a l’abast”
(pàgines 63 ‐65 del manual). Per exemple: inscriure’s a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística (www.cpnl.cat).
Proposar una tasca específica per fer durant la setmana. Per exemple: trobar paraules que continguin quatre vocals A, com
ara pastanaga (Solucions: apartava, aclaparar, caravana, etc.)
Anunciar als xerraires el tema de conversa de la sessió següent per tal que puguin comprendre les preguntes, comprovar si
saben les paraules i expressions, i llegir els textos que es proposen.
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2. El menjar i el beure
Motors de conversa (manual, pàg. 10)
1. Per començar a parlar  Parleu de com sou i què feu.







Quins són els plats que més us agraden i quins són els que us agraden menys?
Hi ha alguna cosa que us agrada molt i no resistiu la temptació de menjar‐ne? (Xocolata, pastissos...)
Us agrada la sopa molt calenta? I la llet o el cafè?
Què preferiu, de segon plat, carn o peix? Quines són les vostres postres preferides?
Què us agrada més beure, a l’hora de menjar?
Què acostumeu a prendre per esmorzar? Teniu costum de berenar?

2. Per començar a parlar  Parleu del que coneixeu.







Coneixeu restaurants xinesos, japonesos, àrabs, mexicans, vegetarians...? Quins? On són?
Ens podeu suggerir algun menú que sigui molt bo? De primer plat. De segon plat. De postres.
Podeu explicar de què estan fets alguns menjars típics de Catalunya, com ara l’escudella i carn d’olla, els calçots,
les mongetes seques amb botifarra, les postres de músic...?
Coneixeu plats típics de la vostra comarca, regió o país? Expliqueu‐nos com són, on es fan i quan es mengen.
A cada regió es fan pastissos i dolços diferents. A Catalunya, per exemple, hi ha panellets, mones de Pasqua,
tortells... Ens expliqueu com es diuen i com són alguns pastissos o dolços del vostre país, regió o comarca?
Podeu explicar‐nos com són alguns productes d’altres regions o països? Per exemple: la guaiaba, el maracujà,
l’alvocat, el cuscús, etc.

3. Per llançar‐se a parlar  Parleu del que recordeu.







A la infància us agradava tot el que us donaven els pares? Què feien ells si no volíeu menjar un plat?
Heu estat en algun país o en alguna regió i heu tastat aliments nous, amb gustos desconeguts i molt diferents dels
d’aquí? Expliqueu‐nos l’experiència.
Us heu trobat mai que no us agradava un plat i us l’heu menjat per compromís? Expliqueu‐nos com va anar.
Sabeu de persones que s’hagin intoxicat amb algun menjar, com ara bolets, productes en mal estat, etc.?
Recordeu contes en què hi ha algun menjar que forma part de l’argument? Ens n’expliqueu un?
Recordeu alguna anècdota referida al menjar? I al beure?

4. Per parlar millor  Parleu del que sabeu fer.







Com s'ha de parar la taula? On s'han de col∙locar els coberts, els vasos, les copes, el tovalló...?
Expliqueu‐nos la recepta d'algun plat que us agradi molt o que sapigueu fer molt bé.
Podeu explicar, pas a pas, com es fa una truita? I una bona carn a la brasa? I un arròs a la paella?
Per a què podem fer servir el microones? Per descongelar aliments? Per escalfar líquids? Per cuinar plats?
Si no disposem de gaire temps per cuinar, què ens aconselleu? Que anem cada dia al restaurant? Que comprem
menjars precuinats? Que fem plats freds o molt fàcils de cuinar?
Doneu‐nos consells per fer un aperitiu bo i agradable. Com podem preparar un berenar complet si tenim uns
convidats a casa?

5. Per parlar millor  Parleu del que penseu.







Acostumen a menjar de tot, els nens? Què opineu dels hàbits alimentaris actuals dels infants? A qui correspon
educar‐los per a una alimentació sana, variada i equilibrada?
Valoreu la dieta vegetariana. És bona? És suficient?
Totes les dietes per aprimar‐se són bones? Per què hi ha tanta difusió de mètodes alimentaris per perdre pes?
Comenteu les malalties de l'anorèxia i la bulímia. Què són? Per què apareixen? Per què augmenta el nombre de
persones que les pateixen?
Expliqueu quins són els hàbits alimentaris més saludables pel que fa als àpats del dia: esmorzar, dinar, berenar i
sopar. Penseu en l’horari, en el tipus d’aliment, en la quantitat, etc.
La fam és un mal que continua fent estralls en diferents parts del món. Quina seria la solució més adequada?
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2. El menjar i el beure
Paraules i textos per llegir i comentar (manual, pàg. 11)
 Les paraules
Què és?
Com és?/Com està?
Què es fa?

olives
bullit/bullida
amanir

pastís

préssecs
cru/crua
empassar‐se

maduixes
cuit/cuita
tastar

entrepà

vedella
farcit/farcida
cuinar

suc de taronja

peix
dolç/dolça
trossejar

paella

 Les expressions
 Ésser bo com el pa: ser bona persona.
 Ser, una cosa, de pa sucat amb oli: ser de poc valor.

 Tenir pa a l’ull: no veure coses evidents.
 No ésser ni carn ni peix: sense un caràcter determinat.

 La cançó popular: Una plata d’enciam
Els nens, abans d’iniciar un joc i per decidir el paper de cada jugador —qui ha de quedar eliminat, qui ha de parar,
etc.—, tenen diverses maneres tradicionals de fer‐ho. Una d’elles consisteix a cantar la cançó mentre algú va
assenyalant un per un els jugadors. El darrer jugador assenyalat és el decisiu.
Una plata d’enciam ben amanida, ben amanida,
una plata d’enciam ben amanida amb oli i sal.

Sucarem un tros de pa per qui toqui, per qui toqui.
Sucarem un tros de pa per qui toqui de parar.

 L’escriptor. Leopold Pomés.
Néstor Luján, en un article de «La Vanguardia» l’any 1984 ens diu que la primera referència literària al pa amb
tomàquet és de 1884: «El pa amb tomàquet, inventat per la nostra pagesia per estovar i assaonar els rosegons de pa
sec a l’estiu i per aprofitar l’abundància de tomàquets, no crec que pugui ser anomenat multisecular. En gastronomia
hi ha coses que ens semblen molt antigues i no ho són de cap manera. El tomàquet a la cuina és relativament recent».
És cert. El tomàquet arribà a nosaltres al segle XVI, gràcies als conquistadors espanyols. Així doncs, no es pot començar
a fer pa amb tomàquet fins a aquest segle. A continuació oferim dues alternatives perquè el lector triï la que estigui
més d’acord amb la seva idiosincràsia gastronòmica.
Primer: entre els segles XVI i XIX algú, un dia, a l’estiu, va voler aprofitar un pa sec sucant‐lo amb alguna cosa. Li
sobraven tomàquets i va pensar: «Que bé! Aprofitaré el pa sec i els tomàquets sobrers». I així va néixer el primer pa
amb tomàquet.
Segon: un artista empordanès, en un dia d’estiu, tornant a ca seva amb la sal encara impregnada a la pell, va veure un
sol vermell a l’horitzó i, ajuntant la seva gana voraç al natural amor pels productes de la seva terra, va voler retre
homenatge al sol i donar alhora pau al seu estómac exigent. Agafà tomàquets vermells, prengué una gran llesca de pa,
la va tenyir de color vermell i la va abrillantar voluptuosament amb la daurada lluminositat del vernís més exquisit: l’oli
Extret de Teoria i pràctica del pa amb tomàquet
d’oliva.

 L’explicació: plats típics catalans
El món del camp ens ha fornit de desenes de plats fàcils de fer i elaborats amb productes propis. Podem anomenar els
panadons, el pa amb tomàquet, les coques de recapte, les paelles, les escudelles, els empedrats, etc.
Les postres i els dolços ens han arribat d’arreu dels Països Catalans i són de moltíssimes classes. Només uns exemples:
els bunyols de l’Empordà, els pastissets de Tortosa, les peres de Lleida, el pastís de taronja de València, l’ensaïmada
mallorquina, l’ametlla d’Arenys, etc.
Els dies festius també són ocasions per gaudir d’alguna menja dolça i bona: el tortell de Reis, la coca de llardons de
Quaresma, la crema de Sant Josep, la mona de Pasqua, la coca de Sant Joan, el pastís de la Diada, els panellets de Tots
Sants, els torrons de Nadal, etc.
15

2. El menjar i el beure
Guia de conducció de la sessió
 Rebuda



Durada aprox. 5 minuts

Per anunciar el tema dels àpats, esbrinar entre tots quin aliment va ser més consumit ahir a l’hora de dinar (preguntar què
van menjar de primer i de segon plat). O demanar quines són les seves postres preferides. O preguntar quina és la beguda
que no prendrien mai.
Demanar si han acomplert la tasca que se’ls ha encarregat en la sessió anterior.

 Introducció temàtica


Durada aprox. 5 minuts

Llegir i comentar breument aquest text sobre el menjar i el beure.

Els nostres avis tenien hort, cuinaven al compàs del xup‐xup de l’olla, prenien tranquils cinc o sis àpats al dia, assaborien les
menges, feien receptes noves, conservaven aliments... Hi entenien força, de menjar bé i de menjar sa.
Avui molts de nosaltres engreixem pollastres en quatre dies, fem agricultura intensiva, afegim additius d’efectes dubtosos als
menjars envasats, pasteuritzem, congelem, precuinem... A casa, passem aquests productes pel microones i mengem de pressa,
com si fos una obligació, o mengem fora, al “fast food”, a l’hamburgueseria... Vivim en països on hi ha gairebé de tot per a una
alimentació completa i sana —mai no havia estat així— i força vegades no sabem aprofitar‐ho. És veritat?


Fer referència a les paraules i expressions proposades al manual i resoldre dubtes de comprensió. Atenció als mots: farcit (no
*relleno), tastar (≠ provar) i empassar (no *tragar).

 Converses en petits grups



Durada aprox. 50 minuts

Formar grups de tres o quatre xerraires i convidar‐los a conversar a partir de les preguntes del manual, organitzades per
blocs. Nivell inicial: blocs 1 o 2. Nivell mitjà: bloc 3. Nivell avançat: blocs 4 o 5.
Seguir el desenvolupament autònom de les converses per corregir errors, proposar formes genuïnes i resoldre dubtes.
Convidar els membres del grup a fer referència, en les converses, al seu país o regió de procedència.

 Punts d’atenció


Durada aprox. 10 minuts

Mantenir els mateixos grups i proposar‐los que facin atenció a punts concrets de lèxic o d’estructura de frases (punts
enumerats al manual a les pàgines 58‐62, i a la guia a les pàgines 109‐113). Si només hi ha un guia o una guia per a la sessió,
seleccionar el nivell més majoritari. Es proposa un exercici per a cada nivell:

Nivell 1: Tenim maneres personals de fer les coses.
Quin punt? Expressar el gust o el disgust (guia, pàg. 109)
Què? Treballar les expressions principals: M’agrada la xocolata. M’agraden els caramels. No m’agrada la pluja. No m’agraden les
baralles.
Com? Pregunteu, un per un, si li agraden o no aquests elements (o altres): la pluja, el vent, la boira, la neu, el silenci, el soroll, els
pastissos, el vinagre, el sucre, la música clàssica, les llenties, les bledes, els cigrons...
Nivell 2: Coneixem moltes persones, llocs, coses...
Quin punt? Explicar com és una cosa (guia, pàg. 110)
Què? amb un adjectiu: la carn rostida; amb un altre nom: la carn a la brasa; amb un verb: la carn que compro.
Com? Expliqueu aquestes tres maneres de descriure un objecte. Després, feu que ho apliquin als aliments següents: la fruita (p.
e.: madura, de l’època, que fa més suc), el pastís (p. e.: dolç, de xocolata, que m’han regalat), la sopa (p. e.: calenta, d’arròs, que
més m’agrada), la beguda, la verdura, el peix, etc.
Nivell 3: Recordem històries, fets, anècdotes...
Quin punt? Explicar què passava habitualment (guia, pàg. 111)
Què? Menjaven, bevíem, comprava...
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Com? Feu que expliquin records d’accions habituals referides al menjar o al beure. Per exemple: Quan era jove em cruspia un
entrepà per berenar. / La meva àvia feia un caldo boníssim. / De petita no m’agradaven les verdures.
Nivell 4: Som gent experta i sabem fer moltes coses.
Quin punt? Expressar com es fa una cosa (1) (guia, pàg. 112)
Què? a corre‐cuita, de bon grat, amb compte, sense presses, a l’acte, a contra cor
Com? Prepareu 12 paperets. Copieu‐hi les sis expressions anteriors i les equivalents (de pressa, amablement, atentament,
tranquil∙lament, de seguida, forçadament). Barregeu‐les i demaneu que les aparellin. Després, que diguin si n’hi ha alguna que
desconeixien.
Nivell 5: Som coherents i tenim la nostra opinió.
Quin punt? Fer suposicions (guia, pàg. 113)
Què? Suposo que és així. / Sospito que és veritat. / Crec que tinc raó. / És fàcil que sigui així.
Com? Feu que diguin aquestes frases, o d’altres de semblants, introduint‐les amb expressions que li donin el caire de suposició o
conjectura: La Terra s’escalfa. Aquest estiu serà més calorós que el de l’any passat. Cada any hi ha més zones de bosc a Catalunya.
El meu equip serà campió de lliga. Aquest mes no serà gaire plujós. La majoria d’accidents de trànsit succeeixen per distraccions
de conductors o de vianants. La benzina aviat baixarà força de preu.







En gran grup, proposar als xerraires una pràctica de pronunciació, tot llegint i repetint un embarbussament (vegeu‐los a la
pàgina 70 del manual).

Lectures

En gran grup, llegir i comentar el poema o la cançó proposada al manual. Llegir el text literari, comentar‐lo i resoldre dubtes
de comprensió. Segons el nivell dels xerraires, fer‐los lectors dels textos.
En gran grup, llegir i comentar algun dels textos sobre l’origen de les paraules xocolata, préssec, mandarina, ratafia, calamar,
civada, carbassa, coco, croissant, maionesa, sandvitx, que trobareu a la secció “Les paraules i els seus orígens” (manual, pàg.
71‐79; guia, pàg. 120‐128).
Llegir o fer llegir l’acudit relacionat amb el tema, a les pàg. 66‐69 del manual o a les pàg. 115‐118 de la guia.

 Referents de catalanitat



Durada aprox. 10 minuts

Durada aprox. 10 minuts

Llegir i comentar l’explicació que es fa al manual: Plats típics catalans
Comentar breument algun aspecte que relaciona el tema amb els Països catalans. Per exemple:
 Els plats típics d’origen rural: panadons, pa amb tomàquet, coques de recapte, paelles, escudelles, gaspatxos, empedrats,
etc.
 Les postres i dolços d’arreu: bunyols de l’Empordà, crema, pastissets de Tortosa, peres de Lleida, pastís de taronja de
València, ensaïmada mallorquina, l’ametlla d’Arenys, etc.
 Les menges de diades festives: tortell de Reis, crema de Sant Josep, coca de Sant Joan, panellets de Tots Sants, torrons de
Nadal, etc.
 Els mercats del peix de poblacions costaneres com Portvendres (Catalunya Nord), Arenys de Mar, Sant Carles de la Ràpita,
Vinaròs...
 Els mercats municipals de les ciutats i mercats setmanals de poblacions menors.
 Les fires d’elements gastronòmics: de la perdiu a Vilanova de Meià (la Noguera), del torró a Agramunt (l’Urgell), de la
castanya a Viladrau (Osona), del cargol a Lleida, etc.

 Activitat de gran grup


Triar una de les activitats per fer en grup de les pàgines 75‐87 i dur‐la a terme. Proposta: Núm. I‐16 del nivell inicial: El pare
carbasser de les fruites.

 Comiat




Durada aprox. 20 minuts

Durada aprox. 10 minuts

Comentar propostes per aprendre més català i participar en entorns catalans. Vegeu la secció del manual “Català a l’abast”
(pàgines 63 ‐65 del manual). Per exemple: Inscriure’s a cursos de les escoles d’adults o de les escoles oficials d’idiomes
(www.xtec.cat/eoi/).
Proposar una tasca específica per fer durant la setmana. Per exemple: trobar paraules que continguin tres, quatre o cinc
vocals I, com ara inici. (Solucions de tres: insistir, indicis, dirigir, difícil; de quatre: intimidi; de cinc: dificilíssim).
Anunciar als xerraires el tema de conversa de la sessió següent per tal que puguin comprendre les preguntes, comprovar si
saben les paraules i expressions, i llegir els textos que es proposen.
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3. El son i la son
Motors de conversa (manual, pàg. 12)
1. Per començar a parlar  Parleu de com sou i què feu.







Quantes hores acostumeu a dormir? Feu migdiada? Us agrada anar a dormir d’hora o tard?
Teniu el son fluix o fort? Somieu molt, poc o gens?
Us molesta la llum a l’hora de dormir?
Què us molesta més per dormir, el soroll, el cafè, les preocupacions, els roncs dels altres...?
Què acostumeu a fer abans de dormir: llegir, escoltar la ràdio, mirar la tele...?
Què us estimeu més, un matalàs dur o un matalàs tou?

2. Per començar a parlar  Parleu del que coneixeu.







Quins mobles hi ha, generalment, als dormitoris?
Recordeu quines són les mides estàndards dels llits individuals i de matrimoni?
Heu fet servir lliteres, llits niu o sofàs llit algun cop? On estaven col∙locats? Qui hi dormia?
Heu fet servir mai una hamaca? On? Com estava penjada? Era segura?
Descriviu coses que somieu sovint: volar, caminar molt, caure, córrer, viatjar...
Sabeu què signifiquen aquestes paraules? Matalàs, llençol, flassada, coixí, vànova, edredó, somier, capçal.

3. Per llançar‐se a parlar  Parleu del que recordeu.







Algun matí heu arribat tard a l’escola o a la feina, perquè us havíeu adormit? Com va anar?
Us heu adormit alguna vegada en una situació compromesa, en una classe, durant una conferència, en un
transport públic...? Ens ho expliqueu?
Sabeu alguna anècdota en què intervingui el fet d’adormir‐se o de no despertar‐se?
Heu vist alguna vegada algú que hipnotitzi una persona? Heu conegut persones somnàmbules?
Heu somiat alguna vegada que voleu? I que caieu? Podeu explicar‐nos algun somni interessant?
Mentre dormim hi ha gent que fa feina. Coneixeu gent que treballi de nit, com ara editors de diaris, metges
d’urgències, policies, locutors de ràdio, bombers, taxistes, personal de neteja o de recollida d’escombraries,
forners...?

4. Per parlar millor  Parleu del que sabeu fer.







Com ha de ser un dormitori perquè s'hi pugui dormir bé (llum, soroll, espai, etc.)?
Ens doneu algun consell sobre com ha de ser el coixí i el matalàs? Què s'ha de fer per no roncar?
Què convé menjar o de què ens hem de privar si volem dormir bé?
Què convé fer abans d’anar a dormir per adormir‐nos amb placidesa? Quines coses no ajuden gens a dormir bé?
Com ens hem de comportar amb una persona somnàmbula?
Què aconsellaríeu de fer a una persona que s'adormís conduint?

5. Per parlar millor  Parleu del que penseu.







Quin seria el dormitori ideal pel que fa a la llum, el so, l’espai, els mobles...?
Considereu que dormir és perdre el temps? Per què?
Dormir bé té a veure amb l'equilibri psíquic de la persona? Ens ho expliqueu?
Com és que molta gent necessita prendre algun remei per poder dormir?
Dormen poc els nens i nenes actuals? Què aconsellaríeu als pares de nens i nenes menors de dotze anys, pel que
fa a les hores de son i l’horari d’anar a dormir? Com els ho argumentaríeu?
Digueu si esteu d’acord o no amb aquestes afirmacions de personatges cèlebres. Comenteu la vostra opinió.
És millor consultar a temps les coses amb el coixí que perdre‐hi el son després. Baltasar Gracián
Només pot assolir els somnis qui, en arribar l’hora, sap mantenir‐se despert. Lleó Daudí
Només alguns somnis s’acompleixen; els altres, simplement, es ronquen. Enrique Jardiel Poncela
El somni alleuja les misèries dels qui les pateixen desperts. Miguel de Cervantes
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3. El son i la son
Paraules i textos per llegir i comentar (manual, pàg. 13)
 Les paraules
Què és?
Com és?
Què es fa?

flassada
dormilec/‐lega
llevar‐se

sabatilles

tauleta de nit
mandrós/‐drosa
badallar

llençol
fosc (dormitori)
somiar

despertador

coixí
tou (matalàs)
adormir‐se

pijama

matalàs
somiador/‐dora
roncar

llit

 Les expressions
 Trencar el son: fer una dormida curta.
 Treure’s la son de les orelles: sortir d’un ensopiment.

 Deixar dormir un negoci: no ocupar‐se’n.
 Somiar despert: imaginar coses impossibles.

 La cançó: Cançó de bressol, de Miquel Desclot (fragment)
Non noneta non,
que ara les granotes
ja no fan crau‐crau
i la lluna grassa
ja ha fet el sopar:
fes nones, petita,
ara que ets amb mi.

Non noneta non,
que la nit té febre
i no es troba bé,
i una estrella amb cua
tremola de por:
fes nones, petita,
ara que ets amb mi.

 L’escriptor. Dorments, de Pere Rovira
Sobre la gespa, a l’ombra més espessa del parc, hi ha un home que dorm. És un home jove, un dels molts que aquests
dies vénen als pobles de Lleida a treballar la fruita i no troben feina. Són les quatre d’una tarda de calor ferotge, i
l’home dorm plàcidament, amb els braços oberts sobre l’herba, la boca mig oberta, la camisa desbotonada, descalç, i
la seva imatge fa creure que no hi pot haver ningú més despreocupat, més indiferent a les hostilitats del món.
Segurament per això dorm, per deixar de preocupar‐se: una o dues hores mortes són el seu tros de vida amable,
perquè quan es desperti haurà de tornar a pensar que no tenia res i que avui té menys que ahir i que demà serà tot
pitjor. Però ara l’esgotament reposa, mentre nosaltres pensem en el dibuix que es podria fer d’aquesta figura
adormida, en el pes dels seus perfils, i de seguida ens sentim uns intrusos contemplant aquest son, jugant a imaginar
la seva veritat. [...]
El nostre dorment del parc es desperta, s’incorpora i queda assegut sobre l’herba, la llum calenta de la tarda li fa
aclucar els ulls, es palpa la camisa, com si busqués el tabac, però no treu cap cigarret; s’adona que el mirem i la seva
Extret de Diari sense dies 1998‐2003
mà ens ofereix un lent gest amistós. [...]

 L’explicació: nits especials de l’any
Hi ha dues nits que ens omplien d’emoció a la infància i que de grans ens plau celebrar‐les.
Una és la nit de Sant Joan, dins de l’estiu; nit de coca amb pinyons i fruita confitada, de fogueres enceses als carrers,
de petards llançats per la quitxalla, de coets enlairats per pares entesos, de riures, de ball; de bruixes, d’herbes
remeieres, de capbussaments a la platja...
L’altra és la nit de reis, en ple hivern; nit d’il∙lusions infantils i de complicitats adultes, de cavalcades i patges, de fred i
bufandes, de cartes i desigs, de fantasia, de sabates a la porta, de regals ocults amb embolcalls vistosos que esperen la
primera llum del matí per sorprendre petits i grans.
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3. El son i la son
Guia de conducció de la sessió
 Rebuda



Durada aprox. 5 minuts

Per anunciar el tema, preguntar si saben la diferència entre la son i el son i que ho expliquin. També es podria preguntar si
badallen gaire quan tenen son (i si saben què és un badall).
Demanar si han acomplert la tasca que se’ls ha encarregat en la sessió anterior.

 Introducció temàtica


Durada aprox. 5 minuts

Llegir i comentar breument aquest text sobre el fet de dormir i somiar

La humanitat s’ha fixat sempre amb molta atenció en els somnis que tenim en la foscor de la nit: identificant‐los amb la realitat
del món o amb la vida, com va fer Plató i tants altres filòsofs; fent‐los missatgers de la divinitat, com consta en llibres sagrats;
convertint‐los en llenguatge de l’inconscient, de la mà de Freud; donant‐los l’encàrrec d’endevinar el futur... El cert és que cada nit
somiem i que el son i els somnis ocupen ben bé la tercera part de la nostra vida. No deu ser, doncs, cap banalitat parlar del dormir
i dels seus efectes.


Fer referència a les paraules i expressions proposades al manual i resoldre dubtes de comprensió. Atenció als mots: matalàs
(no *colxoneta) i adormir‐se (no *dormir‐se).

 Converses en petits grups



Durada aprox. 50 minuts

Formar grups de tres o quatre xerraires i convidar‐los a conversar a partir de les preguntes del manual, organitzades per
blocs. Nivell inicial: blocs 1 o 2. Nivell mitjà: bloc 3. Nivell avançat: blocs 4 o 5.
Seguir el desenvolupament autònom de les converses per corregir errors, proposar formes genuïnes i resoldre dubtes.
Convidar els membres del grup a fer referència, en les converses, al seu país o regió de procedència.

 Punts d’atenció


Durada aprox. 10 minuts

Mantenir els mateixos grups i proposar‐los que facin atenció a punts concrets de lèxic o d’estructura de frases (punts
enumerats al manual a les pàgines 58‐62, i a la guia a les pàgines 109‐113). Si només hi ha un guia o una guia per a la sessió,
seleccionar el nivell més majoritari. Es proposa un exercici per a cada nivell:

Nivell 1: Tenim maneres personals de fer les coses.
Quin punt? Expressar el gust o el disgust (guia, pàg. 109)
Què? M’encanta la xocolata. M’encanten els caramels. M’apassiona la música. Odio els sorolls. Detesto portar paraigua.
Com? Pregunteu, un per un, si li apassionen o si odia aquests elements (o altres): la música, el teatre, el cinema, el futbol, el circ,
la platja, la muntanya, viatjar, nedar, caminar...
Nivell 2: Coneixem moltes persones, llocs, coses...
Quin punt? Indicar la posició vertical 1 (guia, pàg. 110)
Què? A sobre/damunt, a sota
Com? Demaneu que imaginin un dormitori (el seu o un altre) i que pensin i diguin quines coses posarien damunt o sota de la
tauleta de nit, de la cadira, de l’escriptori i del llit. Feu que pensin en la roba, el despertador, les ulleres, el coixí, les sabates, la
catifa, el llum...
Nivell 3: Recordem històries, fets, anècdotes...
Quin punt? Explicar què somiava (guia, pàg. 111)
Què? vaig somiar que volava, ...que queia, ...que estava sol, ...que anava en tren, etc.
Com? Feu que expliquin records de somnis. Per exemple: Fa uns dies vaig somiar que guanyava una cursa. / De jove sovint
somiava que volava per damunt de ciutats i muntanyes.
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Nivell 4: Som gent experta i sabem fer moltes coses.
Quin punt? Expressar com es fa una cosa (2) (guia, pàg. 112)
Què? A la babalà, a cent per hora, a cor què vols, a dojo, a les palpentes, d’amagat, d’una tirada.
Com? Expliqueu què signifiquen els modismes anteriors i demaneu que facin frases que les incloguin. Per exemple: No pensa gaire
el que fa: tot ho fa a la babalà. Sempre va a cent per hora i un dia caurà. Menjava a cor què vols i per això es va engreixar tant. No
sap com ho ha de fer i actua a les palpentes. Ho faig d’amagat perquè ha de ser una sorpresa. Vam anar de València a Perpinyà
d’una tirada.
Nivell 5: Som coherents i tenim la nostra opinió.
Quin punt? Dubtar (guia, pàg. 113)
Què? No ho sé prou bé. / No m’ho acabo de creure. / Ho poso en dubte. / No ho veig clar. / No ho tinc clar.
Com? Feu que diguin aquestes frases, o d’altres de semblants, introduint‐les amb expressions que expressin dubte: Lleida té més
població que Girona. El riu de Set és afluent del Segre. Una cosina del rei es diu Isabel. La segona llengua més parlada a Andorra
és el castellà.







En gran grup, proposar als xerraires una pràctica de pronunciació, tot llegint i repetint un embarbussament (vegeu‐los a la
pàgina 70 del manual).
Durada aprox. 10 minuts

Lectures

En gran grup, llegir i comentar el poema o la cançó proposada al manual. Llegir el text literari, comentar‐lo i resoldre dubtes
de comprensió. Segons el nivell dels xerraires, fer‐los lectors dels textos.
En gran grup, llegir i comentar el text sobre l’origen de la paraula edredó que trobareu a la secció “Les paraules i els seus
orígens” (manual, pàg. 71‐79; guia, pàg. 120‐128).
Llegir o fer llegir l’acudit relacionat amb el tema, a les pàg. 66‐69 del manual o a les pàg. 115‐118 de la guia.

 Referents de catalanitat



Durada aprox. 10 minuts

Llegir i comentar l’explicació que es fa al manual, que relaciona els Països Catalans amb el tema de la sessió: Nits especials.
Comentar breument algun aspecte que relaciona el tema amb els Països catalans. Per exemple:
 La nit de Reis a les cases on hi ha infants.
 Nit del 23‐24 de juny: Sant Joan, nit de bruixes i bruixots.
 Personatges que fan por als més menuts: el Papu, l’home del sac, el Saginer (al Montsià), l’Espantamainades, el
Gusarapa, etc.
 Mobles típics de dormitoris antics: armaris de fusta noble, baguls, calaixeres, caixes de núvia, etc.
 Conjunts de sala i alcova de molts habitatges antics.
 Indumentària antiga per dormir: camisa de dormir, gorra de llana, peücs...
 Fires de mobles: Fira Internacional del Moble de València, Fira del Moble i Decoració de Catalunya a Tarragona, Fira del
Moble de la Garriga (Vallès Oriental), etc.

 Activitat de gran grup


Durada aprox. 20 minuts

Triar una de les activitats per fer en grup de les pàgines 75‐87 i dur‐la a terme. Proposta: Núm. I‐17 del nivell Inicial:
Expliquem un conte, tot fent referència als contes que pares o avis expliquen o explicaven als infants abans de dormir.

 Comiat




Durada aprox. 10 minuts

Comentar propostes per aprendre més català i participar en entorns catalans. Vegeu la secció del manual “Català a l’abast”
(pàgines 63 ‐65 del manual). Per exemple: freqüentar els serveis dels centres d’autoaprenentatge (http://ves.cat/aF0‐)
Proposar una tasca específica per fer durant la setmana. Per exemple: trobar paraules que continguin les cinc vocals sense
repetir‐se, com ara formigueta. (Algunes solucions: eufonia, ouaire, insuportable, equació, eufòria...).
Anunciar als xerraires el tema de conversa de la sessió següent per tal que puguin comprendre les preguntes, comprovar si
saben les paraules i expressions, i llegir els textos que es proposen.
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4. La cura del cos
Motors de conversa (manual, pàg. 14)
1. Per començar a parlar  Parleu de com sou i què feu.







Què us estimeu més, el bany o la dutxa?
Us dutxeu o us banyeu quan us lleveu o us estimeu més fer‐ho abans de dormir?
Us agrada dutxar‐vos amb aigua calenta, tèbia o freda?
Teniu algunes preferències pel que fa al sabó o al gel que feu servir per dutxar‐vos o rentar‐vos? Useu colònies
diferents o sempre la mateixa?
Controleu gaire el que mengeu per tal de mantenir la salut i vigilar el colesterol, el sucre, el pes...?
Teniu costum de llegir revistes sobre salut, pentinats, moda, dietètica...?

2. Per començar a parlar  Parleu del que coneixeu.
 Sabeu què són els malucs, els turmells, els canells, els genolls...? I el llombrígol? I el clatell?
 Com anomenaríeu en català els cinc dits de la mà? (menovell, anular, del mig, índex, polze)
 Penseu en els vostres familiars. Són alts o baixos? Són grassos o prims? Porten els cabells llisos o arrissats? Tenen
els cabells rossos, castanys o negres? Els porten llargs o curts?
 Observeu la cara de la gent que coneixeu? Com pot ser una cara? I un nas? Com poden ser uns ulls?
 De quines coses o productes cal disposar al bany per tenir cura de la neteja i la cura personal?
 Quines cremes hi ha per abans de prendre el sol i per després de prendre’l?

3. Per llançar‐se a parlar  Parleu del que recordeu.
 Recordeu l’activitat física que fèieu a la infància: a què jugàveu, amb qui o quan ho fèieu, quines activitats físiques
teníeu a l’escola, quin esport o activitat preferíeu fer...?
 Si havíeu tingut malalties a la infància, què fèieu quan estàveu malalts o malaltes? Com us cuidaven els pares?
 Si vau patir alguna malaltia llarga, expliqueu‐nos què us va passar i quin tractament vau fer. Si coneixeu algú que
hagi passat per una llarga malaltia, expliqueu‐nos com va anar.
 Coneixeu persones que no han estat gaire curosos amb la salut i hagin patit conseqüències negatives?
 Alguna vegada heu arribat a l’esgotament per excessos de feina o d’exercici físic? Expliqueu com va ser.
 Expliqueu alguna experiència o història en què intervinguin imprudències o inadvertències en la cura del cos:
cremades del sol, caigudes, relliscades, menjars insalubres...

4. Per parlar millor  Parleu del que sabeu fer.
 Doneu‐nos consells per evitar la fatiga i l'estrès. Quantes hores diàries cal dormir?
 Expliqueu les postures correctes que cal adoptar en seure, per no tenir mal d'esquena ni patir de les cervicals.
 En quines feines aconsellaríeu portar guants protectors? I ulleres protectores? En quines ocasions cal portar casc? I
barret?
 Quines precaucions cal tenir a la platja, per no cremar‐se la pell, per no tenir talls de digestió, per evitar omplir‐se
de sorra, quan hi ha onades altes, si diuen que hi ha meduses...?
 Quins són els perfums, les colònies i els desodorants que són més duradors, més agradables i més sans?
 Podeu dir‐nos tres o quatre màximes que ens ajudin a mantenir la salut? Per exemple: menjar de tot sense
excessos, dormir vuit hores diàries...

5. Per parlar millor  Parleu del que penseu.
 Els homes i les dones tenen o han de tenir igual cura del cos?
 En quins casos decidiríeu de sotmetre‐us a una cirurgia estètica? Per què?
 Què opineu de les pràctiques com el pírcing, els tatuatges, els tints molt vistosos dels cabells, els pentinats amb
zones rapades, etc.
 Quines activitats promouríeu entre persones grans perquè mantinguessin l’agilitat mental i física?
 Considereu que augmenta el nombre de persones obeses? Creieu que hi ha gent més preocupada del que és
convenient per estar prima?
 Per què hi ha tantes persones, sobretot joves, amb anorèxia o bulímia?
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4. La cura del cos
Paraules i textos per llegir i comentar (manual, pàg. 15)
 Les paraules
Què és?
Com és?/Com està?
Què es fa?

galta
malalt/malalta
embenar

tallaungles

canell
sa/sana
suar

clatell
gras/grassa
netejar

tisores

maluc
prim/prima
refredar‐se

banyera

genoll
fluix/fluixa
escalfar‐se

dutxa

 Les expressions
 No obrir els llavis: no parlar.
 A cau d’orella: en veu molt baixa.

 Veure amb bons ulls: estar‐hi d’acord.
 Fer‐se la barba d’or: enriquir‐se.

 La cançó. Cançó de les mans, de Raimon (Fragment)
De l'home mire
sempre les mans.
Mans de xiquet, ben netes,
mans de xiquet que es faran grans.
Mans que en la nit busquen
allò que no troben mai.

Mans dels que maten, brutes;
mans fines que manen matar.
Mans tremoloses, eixutes,
mans tremoloses,
mans dels amants.
De l'home mire
sempre les mans.

..L’escriptor. Josep Albanell
En Benet era un home de cent anys, de cap quadrat i altiu, de trets perfilats i nobles, de mirada fonda i paraula
escassa. La barba blanca i mal afaitada li empolsinava les galtes. El cabell, molt curt i erecte, era un aiguabarreig de
negre i gris. Fumava una pipa pudent, era alt de quasi dos metres i caminava, malgrat els anys que duia damunt les
espatlles, dret com un ciri. Es veia, encara, corpulent i fort. A la taverna mirava; mirava sempre; passava tardes
senceres sense dir un mot, xuclant la seva pipa, entretancant els ulls, espolsant‐se les volves de la camisa blava i dels
pantalons de vellut, estrenyent‐se la faixa. En Benet era malvist per la gent d'ordre. Havia estat mariner, a la guerra de
Cuba, en un vaixell enfonsat per l'enemic; bandoler dels Pirineus en temps de les vaques magres; cap d'una quadrilla
de contrabandistes, els quals passaven la frontera a peu amb un fardell de seixanta quilos a l'esquena; i ara es
guanyava les garrofes venent faixes de colors ‐negres, blaves i roges‐ als pagesos de les rodalies els dies de fira.
Extret de Les parets de l’insomni

 L’explicació: higienisme del segle XIX
Durant el segle XIX es desenvolupà un corrent de pensament anomenat higienisme. Va néixer de la voluntat de
combatre la insalubritat de les ciutats industrials. Cap a l’any 1880 la medicina creia que els miasmes —efluvis nocius
produïts per la descomposició de la matèria orgànica— eren els causants de la propagació de malalties infeccioses. Per
això es van dedicar a resoldre problemes de clavegueram, d’abocaments d’escombraries, de cementiris, etc.
En el terreny de la higiene privada, els esforços dels higienistes se centraven en les condicions dels habitatges
populars, dels quals denunciaven l’amuntegament humà, la manca de ventilació, la concentració de fums a la cuina, la
convivència amb animals i les males condicions de les latrines. Un cop demostrada la inexistència dels miasmes, l’acció
mèdica va deixar de centrar‐se en el trinomi pudor/brutícia/malaltia i va anar fent que l’aigua ocupés un lloc
fonamental en la higiene corporal, no ja com a factor de salut sinó d’estètica.
Extret i adaptat d’«Higiene personal i esperança de vida», de Cristina Larrea.
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4. La cura del cos
Guia de conducció de la sessió
 Rebuda



Durada aprox. 5 minuts

Per anunciar el tema, preguntar si saben a què ens referim quan parlem de clatell, de maluc, de melic o de canell. També es
pot demanar si coneixen escultures d’artistes reconeguts.
Demanar si han acomplert la tasca que se’ls ha encarregat en la sessió anterior.

 Introducció temàtica


Durada aprox. 5 minuts

Llegir i comentar breument aquest text sobre el fet de tenir cura del cos

Hi ha maneres diferents d’entendre i tractar el cos. Coneixem relacions negatives: el menyspreu més absolut dels que diuen que el
cos és la presó de l’esperit; la repressió dels qui volen subjectar‐lo amb cilicis i dejunis; l’abandó dels qui perden l’autoestima... Hi
ha relacions normals: la cura atenta i natural dels que saben que la salut, la higiene i la bellesa van sempre junts. Podem trobar
també, avui, relacions força exagerades: l’obsessió dels que ocupen temps i temps a pesar‐se, mirar‐se, dejunar fins a posar en
perill la vida per aprimar‐se i viure totalment pendents del cos. Segur que coneixem exemples, actuals o passats, de tota la
gamma. I segur que tenim criteris clars sobre la cura que hem de tenir del nostre cos.


Fer referència a les paraules i expressions proposades al manual i resoldre dubtes de comprensió. Atenció als mots: canell
(no *munyeca), maluc (no *cadera), gras/grassa (no gordo/gorda), escalfar‐se (no *calentar‐se).

 Converses en petits grups



Durada aprox. 50 minuts

Formar grups de tres o quatre xerraires i convidar‐los a conversar a partir de les preguntes del manual, organitzades per
blocs. Nivell inicial: blocs 1 o 2. Nivell mitjà: bloc 3. Nivell avançat: blocs 4 o 5.
Seguir el desenvolupament autònom de les converses per corregir errors, proposar formes genuïnes i resoldre dubtes.
Convidar els membres del grup a fer referència, en les converses, al seu país o regió de procedència.

 Punts d’atenció


Durada aprox. 10 minuts

Mantenir els mateixos grups i proposar‐los que facin atenció a punts concrets de lèxic o d’estructura de frases (punts
enumerats al manual a les pàgines 58‐62, i a la guia a les pàgines 109‐113). Si només hi ha un guia o una guia per a la sessió,
seleccionar el nivell més majoritari. Es proposa un exercici per a cada nivell:

Nivell 1: Tenim maneres personals de fer les coses.
Quin punt? Com expressar el gust o el disgust (guia, pàg. 109)
Què? Treballar les expressions: Em molesta el vent. M’empipa mullar‐me quan plou. No aguanto la calor.
Com? Pregunteu, un per un, si li molesten, l’empipen o no aguanta aquests elements (o altres): els mosquits, els sorolls, la mala
olor, el desordre, la brutícia, fer cua, la falta de puntualitat, anar molt carregat, suar quan fa calor, els retards del tren...
Nivell 2: Coneixem moltes persones, llocs, coses...
Quin punt? Indicar la posició interior o exterior (guia, pàg. 110)
Què? A dins, dins, dintre; a fora, fora
Com? Anomeneu les parts següents del cos i demaneu‐los que de manera ràpida diguin sin són interiors (de dins) o exteriors (de
fora) del cos: ungles, cor, melic, orelles, ossos, estómac, cabells, ronyons, fetge, ulls, pulmons, pell.
Nivell 3: Recordem històries, fets, anècdotes...
Quin punt? Vocabulari: accidents corporals
Què? patir, caure, cremar‐se, ferir‐se, punxar‐se, tòrcer‐se, gelar‐se, trencar‐se, etc.
Com? Demaneu que recordin i expliquin un accident corporal que els va passar a ells o a alguna persona pròxima. Per exemple:
Quan aprenia a anar amb bicicleta vaig caure i em vaig fer una ferida al genoll.
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Nivell 4: Som gent experta i sabem fer moltes coses.
Quin punt? Expressar com es fa una cosa (3) (guia, pàg. 112)
Què? Com et sembli, com puguis, com està indicat, com si fos de vidre, etc...
Com? Demaneu que responguin les preguntes següents, o altres de semblants, iniciant la resposta amb el terme com... . Per
exemple: Com fas l’arròs? (Possible resposta: Com ho feia la meva àvia). Com organitzes les factures? Com muntes la prestatgeria
que t’has comprat? Com tries la roba que et poses? Com t’ho fas per arribar a final de mes?
Nivell 5: Som coherents i tenim la nostra opinió.
Quin punt? Demostrar ignorància (guia, pàg. 113)
Què? Ho desconec. / No en tinc ni idea. / No en sé res. / Ho ignoro.
Com? Feu que diguin aquestes frases, o d’altres de semblants, introduint‐les amb expressions que expressin ignorància: Quantes
lleis s'aproven al mes al Parlament Europeu?. Quants signes té l'alfabet hebreu? Quantes novel∙les va escriure Shakespeare?
Quants quilòmetres quadrats té Àsia? Hi ha vida fora del nostre sistema solar?







En gran grup, proposar als xerraires una pràctica de pronunciació, tot llegint i repetint un embarbussament (vegeu‐los a la
pàgina 70 del manual).
Durada aprox. 10 minuts

Lectures

En gran grup, llegir i comentar el poema o la cançó proposada al manual. Llegir el text literari, comentar‐lo i resoldre dubtes
de comprensió. Segons el nivell dels xerraires, fer‐los lectors dels textos.
En gran grup, llegir i comentar algun dels textos sobre l’origen de les paraules bigoti, silueta i persona que trobareu a la
secció “Les paraules i els seus orígens” (manual, pàg. 71‐79; guia, pàg. 120‐128).
Llegir o fer llegir l’acudit relacionat amb el tema, a les pàg. 66‐69 del manual o a les pàg. 115‐118 de la guia.

 Referents de catalanitat



Durada aprox. 10 minuts

Llegir i comentar l’explicació que es fa al manual, que relaciona els Països Catalans amb el tema de la sessió: Higienisme del
segle XIX
Comentar breument algun aspecte que relaciona el tema amb els Països catalans. Per exemple:
 Pintors catalans amb obres de la figura humana: Ramon Casas, Salvador Dalí, Santiago Rusiñol, Pablo Picasso, Isidre
Nonell, etc.
 Escultors catalans: Manolo Hugué, Josep Llimona, Josep Clarà, Enric Clarasó,etc.
 Museu d’Art Contemporani de Catalunya, Fundació Antoni Tàpies, Museu Frederic Marès, Fundació Joan Miró, Museu
Nacional d’Art de Catalunya, Museu Picasso, Teatre Museu Dalí, Museu d’Art de Girona, etc.
 Metges catalans d’anomenada: Puigvert (urologia), Casassas (pediatria), Barraquer (oftalmologia), Dexeus (ginecologia),
etc.

 Activitat de gran grup


Durada aprox. 20 minuts

Triar una de les activitats per fer en grup de les pàgines 75‐87 i dur‐la a terme. Proposta: Núm. I‐5 del nivell Inicial: Toca,
toca!

 Comiat





Durada aprox. 10 minuts

Comentar propostes per aprendre més català i participar en entorns catalans. Vegeu la secció del manual “Català a l’abast”
(pàgines 63 ‐65 del manual). Per exemple: inscriure’s al curs parla.cat en modalitat lliure o tutorial (www.parla.cat).
Proposar una tasca específica per fer durant la setmana. Per exemple: portar el nom d’una especialitat mèdica que
considerem estrany, perquè els companys ajudin a explicar de què tracta. Per exemple: osteopatia (malaltia dels ossos).
Altres exemples: cardiopatia, oftalmologia, podologia, dermatologia, oncologia. També: algun nom relacionat amb la
medicina: una crossa, una turmellera, sèrum, píndola...
Anunciar als xerraires el tema de conversa de la sessió següent per tal que puguin comprendre les preguntes, comprovar si
saben les paraules i expressions, i llegir els textos que es proposen.

25

5. L’exercici físic
Motors de conversa (manual, pàg. 16)
1. Per començar a parlar  Parleu de com sou i què feu.







Quant de temps dediqueu a fer exercici físic? Creieu que en feu prou? Us agrada fer‐lo en solitari o acompanyats?
Quan us estimeu més fer exercici físic, cada dia, els caps de setmana, durant les vacances...?
Quines activitats físiques o esports us agrada practicar?
Us agraden els esports d’aventura? N’hi ha algun que us agradi força? I algun que no faríeu mai?
Feu alguna vegada, amb la família, activitats conjuntes com ara bàdminton, patinatge, excursionisme, ping‐pong?
Què us agrada més de fer a la platja? Nedar, córrer, prendre el sol, jugar amb una pilota, fer castells de sorra...

2. Per començar a parlar  Parleu del que coneixeu.
 Imagineu que voleu fer una caminada matinal. Què hi posareu, a la motxilla?
 Us agrada anar amb bicicleta? Quins tipus de bicicleta coneixeu? Ens dieu què són els pinyons? I el plat?
 Si voleu fer natació en una piscina pública, quins objectes us en dureu? Quins són obligatoris? I si voleu anar a la
platja a banyar‐vos i prendre el sol?
 Coneixeu aparells gimnàstics aptes per tenir a casa quan voleu fer exercici, com ara la bici fixa, pesos, etc.? Ens
expliqueu com són i per a què serveixen?
 Quin tipus d’aliments és bo prendre, abans de fer exercici físic? Convé menjar‐ne molta quantitat?
 Hi ha espais a prop de casa vostra per fer exercici físic (parcs, passeigs, platges, camins, pistes, boscos...)? Si n’hi
ha, expliqueu com són, a quina distància els teniu, i si tenen algun inconvenient.

3. Per llançar‐se a parlar  Parleu del que recordeu.







Expliqueu‐nos què fèieu vosaltres a la infància els dies de vacances, a què jugàveu, amb qui, on anàveu...
I els dies d’escola? A què jugàveu al pati? Fèieu activitats d’educació física? En recordeu alguna anècdota?
Heu fet fa poc alguna sortida o excursió? Com la vau preparar? Amb qui hi vau anar? Què vau fer?
Heu patit alguna vegada algun traumatisme (caiguda, trencament d’ossos, torçada, esquinç...)?
Heu patit esgotament en algun moment de la vida, en excursions, pràctiques esportives, feines feixugues, etc.?
Coneixeu persones que siguin molt sedentàries? Expliqueu què fan, digueu si els va bé el fet de no moure’s,
comenteu alguna anècdota...

4. Per parlar millor  Parleu del que sabeu fer.
 Podeu explicar algun exercici senzill per aconseguir rebaixar greix de la panxa? I per descansar la vista? I per
alleujar els peus fatigats? I per mantenir‐se despert al volant?
 Podeu explicar en què consistien els jocs que fèieu de petits al pati de l'escola? La xarranca, saltar a corda, cuita a
amagar, cavall fort...
 Expliqueu com ens hem de col∙locar davant d’un ordinador per mantenir l'esquena sana. Coneixeu exercicis per
tractar l'artrosi cervical?
 Què li aconsellaríeu a una persona que es dedica sovint a aixecar pesos, perquè no es fes malbé l'esquena?
 Algú vol fer una caminada diària de tres hores per mantenir‐se en forma. Doneu‐li algun consell o feu‐li alguna
recomanació, perquè l'exercici sigui saludable.
 Què recomanaríeu a una persona gran que volgués fer esport? Creieu que fer exercici físic és bo a qualsevol edat?

5. Per parlar millor  Parleu del que penseu.






Diuen que la gent de ciutat cada cop és més sedentària i té més problemes de salut. Hi esteu d’acord?
Penseu que els infants i adolescents haurien de fer més activitats físiques com ara esports i jocs de moviment?
Creieu que és saludable l’esport intensiu, fet per competir i obtenir trofeus?
Creieu que cal conèixer i practicar el ioga i altres propostes orientals que tracten la salut del cos i de l’esperit?
Oblidar‐se d’usar l’ascensor, passar l’escombra i no l’aspirador, fer exercicis de ioga, dedicar‐se al bricolatge, fer
treballs de jardineria, etc. Com valoreu aquests exercicis domèstics per mantenir‐se àgils i forts?
 Passejar després dels àpats, anar a un poliesportiu, ballar els caps de setmana, anar a peu a fer la compra, recórrer
la ciutat per conèixer‐la, etc. Com valoreu aquests exercicis per fer fora de casa, dins la ciutat?
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5. L’exercici físic
Paraules i textos per llegir i comentar (manual, pàg. 17)
 Les paraules
Què és?
Com és?/Com està?
Què es fa?

cursa
lleuger/lleugera
córrer

enfilar‐se

repòs
veloç
bufar

alè
rítmic/rítmica
caure

ajupir‐se

pujar

esforç
feixuc/feixuga
llançar

estirament
esgotador/‐dora
suportar

baixar

 Les expressions
 Fer salut: fer una activitat saludable.
 Fer‐se fort en una cosa: obstinar‐s’hi.

 Estar‐se mà sobre mà: estar sense fer res.
 A la gatzoneta: arronsant les cames.

 Himne esportiu de l’Escola Gaudí, de Santa Margarida de Montbui
Si t’estimes el teu cos,
no deixis de fer esport,
amb companys o bé tot sol,
creixeràs àgil i fort.
Si t’agrada la pilota,
ara bota, ara roda,

si s’escapa vola, vola,
o la llances i rodola.
Te la passes per l’esquena,
de la dreta a l’esquerra,
al company més desmarcat,
Mira! Mira! hem marcat!

 L’escriptor. Alfred Bosch
Els Jocs Olímpics es van celebrar a Barcelona del 25 de juliol al 9 d’agost de 1992. La seva repercussió esportiva i
ciutadana va ser extraordinària. La ciutat va acollir l’esdeveniment amb un singular aire festiu, i els atletes de l’Estat
espanyol —una bona part dels quals eren catalans— van obtenir un nombre de medalles inèdit. La preparació dels
Jocs va aportar un impuls inqüestionable a l’esport de base, al món del voluntariat i al patrocini empresarial.
Més enllà del relleu natural d’aquesta cita esportiva, els Jocs van incidir fortament en el teixit econòmic i social del
país. Les despeses dels Jocs (195.594 milions de pessetes, 1.172 milions d’euros actuals) van ser cobertes amb
ingressos per patrocini, drets de TV, loteries, col∙leccions, entrades, serveis, vendes d’actius, etc. Així doncs,
l’organització va ser sufragada essencialment amb ingressos propis, molts del quals provinents de l’estranger, i fins i tot
va produir un superàvit de 215.000 euros.
La immensa majoria de les inversions a l’entorn dels Jocs van procedir de recursos domèstics, tant públics com privats,
centrats en la millora de les infraestructures: obres de serveis viaris, instal∙lacions esportives, habitatges,
comunicacions i equipaments tecnològics van servir per posar al dia i refer de dalt a baix l’entorn urbà.
Les inversions a les setze subseus olímpiques van incidir també en les poblacions de la corona de Barcelona, tot
reforçant una opció territorial que aspirava a depassar les fronteres municipals i comarcals.
Extret i adaptat de L’herència dels Jocs Olímpics

 L’explicació: Els balls de saló
Els balls de saló són un conjunt de balls diferents que es ballen en parella, de manera coordinada i seguint el ritme de
la música, que en principi sol ser d'orquestra. Al seu origen eren balls populars lúdics sense cap coreografia
preestablerta i que s'aprenien als balls mateixos, de la mateixa manera que ara, per exemple, hom aprèn a ballar a les
discoteques. Actualment s'aprenen sobretot en acadèmies i hi ha competicions de balls de saló que s'organitzen com
les esportives, amb federacions nacionals i internacionals.
Cada ball de saló té una música, un origen i una història pròpies però se sol diferenciar entre els balls de saló
"estàndard" o "europeus" (quickstep, fox lent o foxtrot, tango, vals anglès i vals vienès) i els anomenats "llatins" o
Extret de la Wikipèdia
"americans" (samba, txa‐txa‐txà, rumba bolero, pasdoble i rock and roll).
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5. L’exercici físic
Guia de conducció de la sessió
 Rebuda



Durada aprox. 5 minuts

Per anunciar el tema, demanar una llista d’exercicis físics que podem fer cada dia, a casa o fora, sense haver d’acudir a un
equipament propi (un gimnàs, un poliesportiu, unes sessions d’entrenament esportiu, etc. ). Per exemple: no usar les escales
mecàniques.
Demanar si han acomplert la tasca que se’ls ha encarregat en la sessió anterior.

 Introducció temàtica


Durada aprox. 5 minuts

Llegir i comentar breument aquest text sobre l’activitat física de les persones:

La vida actual de molts ciutadans transcorre sense fer gaire exercici físic. Si a la manca de moviment hi afegim l’abús de greixos en
l’alimentació, fàcilment comprendrem per què a les societats occidentals l’excés de pes és un problema cada cop més freqüent. Hi
ha força persones incapaces de fer moltíssimes coses per la incapacitat de moure’s, de fer un esforç físic, de reaccionar amb certa
agilitat. Per a l’exercici físic no calen grans despeses: passejar, caminar i córrer són activitats sense càrrega financera. Potser l’únic
capital necessari per no quedar‐nos escarxofats al sofà de casa és, simplement, la voluntat.


Fer referència a les paraules i expressions proposades al manual i resoldre dubtes de comprensió. Atenció als mots: cursa (≠
carrera), esgotador (no *agotador) i caure (no *caure’s).

 Converses en petits grups



Durada aprox. 50 minuts

Formar grups de tres o quatre xerraires i convidar‐los a conversar a partir de les preguntes del manual, organitzades per
blocs. Nivell inicial: blocs 1 o 2. Nivell mitjà: bloc 3. Nivell avançat: blocs 4 o 5.
Seguir el desenvolupament autònom de les converses per corregir errors, proposar formes genuïnes i resoldre dubtes.
Convidar els membres del grup a fer referència, en les converses, al seu país o regió de procedència.

 Punts d’atenció


Durada aprox. 10 minuts

Mantenir els mateixos grups i proposar‐los que facin atenció a punts concrets de lèxic o d’estructura de frases (punts
enumerats al manual a les pàgines 58‐62, i a la guia a les pàgines 109‐113). Si només hi ha un guia o una guia per a la sessió,
seleccionar el nivell més majoritari. Es proposa un exercici per a cada nivell:

Nivell 1: Tenim maneres personals de fer les coses.
Quin punt? Expressar la mesura d’una sensació (1) (guia, pàg. 109)
Què? Observar, memoritzar i practicar tots els graus d’una sensació.
Com? En rotllana, llegiu els diferents graus. Podeu ajudar‐vos del braç (molt aixecat = moltíssim; amb la mà arran de terra = gens
ni mica) Després feu‐los preguntes com les que hi ha a continuació: T’agrada (t’agraden)... la pluja, el vent, la boira, la neu, el
silenci, el soroll, els pastissos, el vinagre, el sucre, la música clàssica, les llenties, les bledes, els cigrons...?
Nivell 2: Coneixem moltes persones, llocs, coses...
Quin punt? Indicar un moviment (guia, pàg. 110)
Què? Amunt, avall, endins, enfora, endavant, endarrere
Com? Demaneu que imaginin un partit de bàsquet i s’adonin que la pilota pot fer molts moviments. Demaneu que expliquin quan
la pilota va amunt, o avall, o endins, o enfora, o endavant o endarrere. Per exemple: Un jugador llança la pilota amunt, cap al
tauler. Un jugador tira la pilota avall perquè reboti cap a un altre jugador, etc.
Nivell 3: Recordem històries, fets, anècdotes...
Quin punt? Vocabulari: moviments corporals
Què? agenollar‐se, ajupir‐se, enfilar‐se, estirar‐se, jeure, seure, pujar, baixar, relliscar, etc.
Com? Comproveu que coneixen el significat d’aquests verbs i demaneu‐los que expliquin alguna aventura en què intervingui algun
moviment del cos. Per exemple: Vam arribar a una cova de poca alçada i vam haver d’ajupir‐nos per poder‐hi entrar.
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Nivell 4: Som gent experta i sabem fer moltes coses.
Quin punt? Aconsellar a partir d’una incidència (guia, pàg. 112)
Què? Si surt fum, desconnecta. En cas de sortir fum, desconnecta. Si sortís fum, desconnecta.
Com? Feu que relacionin les incidències amb les accions fent servir les estructures condicionals anteriors. Ploure ‐> Quedar‐se a
casa. Nevar ‐> Anar a esquiar. Fer sol ‐> Banyar‐se. Fer fred ‐> Engegar la calefacció. Tenir gana ‐> Menjar un entrepà. Tenir set ‐>
prendre un refresc. Tenir son ‐> prendre un cafè. Demaneu que aconsellin en 2a persona del singular (queda’t a casa) en 3a
persona singular (quedi’s), en 2a del plural (quedeu‐vos) i en 3a del plural (quedin‐se).
Nivell 5: Som coherents i tenim la nostra opinió.
Quin punt? Usar verbs propis d'una argumentació (guia, pàg. 113)
Què? Admetre, assegurar, conèixer, confessar, creure, defensar, ....
Com? Fer que expressin frases del mateix tipus que: Tot i que no m’ho semblava, admeto que tens raó. T’asseguro que això és tal
com et dic. És de tota confiança, atès que el conec des de fa anys. Em va confessar fa temps que estava boig per tu. Aquesta és
una creença de tota la vida. Es va defensar com un valent.







En gran grup, proposar als xerraires una pràctica de pronunciació, tot llegint i repetint un embarbussament (vegeu‐los a la
pàgina 70 del manual).
Durada aprox. 10 minuts

Lectures

En gran grup, llegir i comentar el poema o la cançó proposada al manual. Llegir el text literari, comentar‐lo i resoldre dubtes
de comprensió. Segons el nivell dels xerraires, fer‐los lectors dels textos.
En gran grup, llegir i comentar algun dels textos sobre l’origen de les paraules gimnàstica, arrossegar i Atles, que trobareu a
la secció “Les paraules i els seus orígens” (manual, pàg. 71‐79; guia, pàg. 120‐128).
Llegir o fer llegir l’acudit relacionat amb el tema, a les pàg. 66‐69 del manual o a les pàg. 115‐118 de la guia.

 Referents de catalanitat



Durada aprox. 10 minuts

Llegir i comentar l’explicació que es fa al manual: Els balls de saló.
Comentar breument algun aspecte que relaciona el tema amb els Països catalans. Per exemple:
 Cicloturisme. Rutes per fer en bicicleta en un dia: arrossars de Pals (Baix Empordà), carrilet d’Olot (La Garrotxa), carrilet
de Sant Feliu (El Gironès), aiguamolls de l’Empordà, etc.
 Senderisme. Vies verdes: de la Terra Alta, de la Vall Fosca (El Pallars Jussà), de Montserrat, etc.
 Obres de Josep Maria Espinàs «A peu per...» on es descriuen llocs de Catalunya i d’altres zones de la Península Ibèrica.
 Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), Unió Excursionista de Catalunya (UEC), Centre Excursionista de
Catalunya (CEC), Associació de Natura, Excursionisme i Cultura (ANEC), Grup Excursionista de Mallorca, Centre
Excursionista de València, Grup Pirinenc Excursionista Nord Català (Perpinyà), etc.
 Les grans rutes (GR) per travessar Europa tot caminant. La ruta de Sant Jaume. Rutes organitzades per recórrer els Països
Catalans (www.elcami.cat)
 Rutes històriques: la ruta del Císter, la ruta del Càtars, la ruta dels Ibers, etc.

 Activitat de gran grup


Durada aprox. 20 minuts

Triar una de les activitats per fer en grup de les pàgines 75‐87 i dur‐la a terme. Proposta: Núm. I‐13 del nivell Inicial: Un cap
de setmana mogut.

 Comiat




Durada aprox. 10 minuts

Comentar propostes per aprendre més català i participar en entorns catalans. Vegeu la secció del manual “Català a l’abast”
(pàgines 63 ‐65 del manual). P. ex.: participar en les activitats culturals puntuals del projecte Quedem?
(www.omnium.cat/quedem.php).
Proposar una tasca específica per fer durant la setmana. Per exemple: preparar una ruta d’una hora i mitja per la població,
centrada en algun interès artístic, històric, paisatgístic, etc., i proposar‐la al grup.
Anunciar als xerraires el tema de conversa de la sessió següent per tal que puguin comprendre les preguntes, comprovar si
saben les paraules i expressions, i llegir els textos que es proposen.
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6. Veure i mirar
Motors de conversa (manual, pàg. 18)
1. Per començar a parlar  Parleu de com sou i què feu.







Us agrada portar ulleres de sol? Si us agrada, en quines ocasions us les poseu?
Us agrada fer fotografies, o us agrada més que us les facin? Quin tipus de fotos acostumeu a fer amb més
freqüència: retrats de persones, reportatges, paisatges, detalls...?
Com guardeu els records del passat, en àlbums de fotos, en cintes de vídeo, en mòbils, o en arxius digitals?
Us molesta que la gent us miri, al metro, a l’autobús, al carrer...?
Sou persones curioses, que procureu observar les persones i situacions de l’entorn quan va pel carrer, o sou
persones més aviat distretes, que no ateneu gaire al que passa al vostre voltant?
En quina part del cos us fixeu primer quan coneixeu una persona? En els ulls? En les mans?

2. Per començar a parlar  Parleu del que coneixeu.







De quin color tenen els ulls els vostres familiars? Ens ho podeu dir?
Expliqueu, si ho sabeu, com són aquests aparells que serveixen per mirar: la lupa, el monocle, els prismàtics, el
telescopi, el microscopi.
Podríeu definir cadascuna de les parts de les ulleres? La muntura, el pont, la branca, la frontissa, els vidres.
Recordeu com s’anomena una persona que no s’hi veu bé de lluny (1)? I la que no s’hi veu bé de prop (2)? I la que
veu les coses deformades (3)? I la que confon els colors (4)? I la que només s’hi veu d’un ull (5)?
Coneixeu algun lloc amb una vista panoràmica digna de ser contemplada? On és? Què s’hi veu?
Hi ha al vostre poble, barri o ciutat algun monument, edifici o espai natural digne de ser visitat?
(1) miop, (2) hipermetrop, (3) astigmàtica, (4) daltoniana, (5) bòrnia

3. Per llançar‐se a parlar  Parleu del que recordeu.







Algun cop vau tenir la curiositat de conèixer un lloc ‘misteriós’ com ara una cova, unes ruïnes, una casa
deshabitada...? Expliqueu què vau fer i amb qui ho vau fer.
A la infància els pares us ho deixaven veure tot? Hi havia programes de TV o pel∙lícules que no us permetien
veure? Teníeu alguna estratagema per sortir‐vos‐en?
Si porteu ulleres o lentilles, podeu explicar‐nos quan i com us vau adonar que les necessitàveu?
Expliqueu coses interessants que hàgiu visitat en viatges. I expliqueu‐nos també quan hi vau anar.
Expliqueu‐nos com s’ho fan les persones cegues que es mouen per la ciutat amb el bastó o amb el gos pigall.
Heu acompanyat alguna vegada una persona cega? N’heu conegut alguna? Expliqueu‐nos l’experiència.

4. Per parlar millor  Parleu del que sabeu fer.







Com s’han de tractar les ulleres o les lentilles, perquè no es facin malbé?
Com podem observar un eclipsi solar sense malmetre la vista?
Cap on hem de mirar quan volem travessar un carrer amb molt de trànsit i sense semàfor?
Per quina banda de la carretera hem de circular per veure bé els perills derivats de la circulació de vehicles?
Com cal comportar‐se amb una persona cega?
Hi ha molts tipus de vigilants. Podeu explicar què s'ha de fer per vigilar la platja? I per vigilar els boscos? I per
vigilar sales de festa?

5. Per parlar millor  Parleu del que penseu.







Podeu dir avantatges i inconvenients de les ulleres graduades progressives, les bifocals, les tallades per veure‐hi
solament de prop i les lentilles?
Diuen que una imatge val més que mil paraules. Vosaltres, què en penseu?
Creieu que és fàcil, per a les persones cegues, acceptar i superar la realitat? Com podem ser‐hi solidaris?
La TV ens ensenya realment allò que passa?
Els infants i adolescents poden veure tot tipus de programes televisius? Qui, què i com hauria de controlar‐ho?
Podeu explicar el sentit d’alguna d’aquestes frases fetes? Clavar els ulls, deixar‐hi els ulls, donar un cop d’ull, fer
una ullada, mirar de cua d’ull, treure el nas per un forat.
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6. Veure i mirar
Paraules i textos per llegir i comentar (manual, pàg. 19)
 Les paraules
Què és?
Com és?
Què es fa?

ceguesa
lleig/lletja
veure

ulls
bonic/bonica
encegar

ulls allargats

mirall
guenyo/guenya
aclarir

paisatge
cec/cega
enfosquir

ulls grossos

el llum/la llum
fosc/fosca
acolorir

ulls petits

 Les expressions
 Saltar als ulls: ser evident.
 Tenir els ulls al clatell: no veure què hi ha al davant.

 Mirar‐s’hi: posar molta cura a fer una cosa.
 Tenir la vista als dits: tenir l’hàbit de tocar‐ho tot.

 El poema. Salveu‐me els ulls, de Miquel Martí i Pol (fragment)
Salveu‐me els ulls quan ja no em quedi res.
Salveu‐me la mirada, que no es perdi.
Tota altra cosa em doldrà menys, potser
perquè dels ulls me’n ve la poca vida
que encara em resta i és pels ulls que visc
adossat a un gran mur que s’enderroca.

Pels ulls conec, i estimo, i crec, i sé,
i puc sentir i tocar i escriure i créixer
fins a l’altura màgica del gest,
ara que el gest se’m menja mitja vida
i en cada mot vull que s’hi senti el pes
d’aquest cos feixuguíssim que no em serva.

 L’escriptor. Joanot Martorell
(Tirant s’havia amagat dins la caixa de núvia, a la cambra de la princesa, tot seguint el consell de Plaerdemavida)

La Princesa va començar a despullar‐se i Plaerdemavida li va acostar el seient, ben situat davant de la caixa. Quan va
estar del tot nua, Plaerdemavida va agafar una candela encesa per donar gust a Tirant. Va mirar el cos de la Princesa i
li va dir:
—A fe, senyora que si Tirant fos aquí i us toqués amb les seves mans tal com jo faig, crec que s’estimaria més això que
ser senyor del reialme de França.
—No t’ho creguis pas —va dir la Princesa—. Ell s’estimaria més ser rei que tocar‐me com tu fas.
—Oh, Tirant, senyor, on sou vós ara? Com és que no sou aquí ben a prop per poder veure i tocar la cosa que més
estimeu en aquest món i en l’altre? Mireu, senyor Tirant, heus aquí els cabells de la senyora Princesa; els beso en el
vostre nom. Heus aquí els ulls i la boca; els beso per vós. Heus aquí les seves cristal∙lines mamelles, una a cada mà: les
beso per vós; mireu que són petites, dures, blanques i llises! Mireu Tirant, el seu ventre, les cuixes i el seu secret. Oh,
trista de mi, si fos un home, aquí mateix voldria jo acabar els meus dies. Oh Tirant, on sou vós ara? Per què no veniu a
mi, ja que tan piadosament us crido? Les mans de Tirant són dignes de tocar aquí, on jo toco. Les vostres i cap més.
Tirant mirava tot això, es delia d’allò més per la gràcia amb què Plaerdemavida feia els seus raonaments i li venien
grans temptacions de sortir de la caixa.
Extret i adaptat de Tirant lo Blanc

 L’explicació: El vot secret de les persones cegues
Malgrat que el vot secret és un dret propi dels sistemes democràtics, fins fa poc determinats sectors de la població no
el tenien garantit. És el cas de les persones cegues i amb deficiències visuals, que per a poder votar el seu partit o
candidat, sempre han necessitat assistència per triar la papereta i dipositar‐la a l'urna corresponent. Afortunadament,
la situació ha canviat gràcies al decret aprovat que regula el dret de vot secret. Se n’han pogut beneficiar totes les
persones cegues, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33% i les persones afiliades a l'Organització
Nacional de Cecs d'Espanya (ONCE), que demostrin el coneixement del sistema Braille.
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6. Veure i mirar
Guia de conducció de la sessió
 Rebuda



Durada aprox. 5 minuts

Per anunciar el tema, preguntar si els assistents són tafaners. Fer‐ho, per exemple, preguntant si tenen costum d’observar
des de casa què fa la gent al carrer o a les altres cases, o si es queden a mirar què passa quan hi ha una incidència al carrer
(un incendi, una topada de cotxes, una ambulància...).
Demanar si han acomplert la tasca que se’ls ha encarregat en la sessió anterior.

 Introducció temàtica


Durada aprox. 5 minuts

Llegir i comentar breument aquest text sobre el sentit de la vista:

Deu ser perquè considerem que la vista és molt important a la vida que definim el naixement com l’acte d’obrir els ulls a la llum, i
la mort com el fet de tancar‐los‐hi. D’aquí que les imatges siguin tan rellevants per al coneixement del món i la convivència. D’aquí
també que ens calgui tenir sempre molta cura dels ulls i ser solidaris envers les persones que no tenen aquest do. Tant podem
parlar, doncs, de la vista, com de la mirada humana que la sustenta, dels perills de perdre‐la, de les imatges, del cinema, de la
fotografia... De tot tenim, segurament, moltíssimes coses a dir.


Fer referència a les paraules i expressions proposades al manual i resoldre dubtes de comprensió. Atenció als mots: el llum (=
aparell), la llum (= claror), cec (no *cego), aclarir (no *aclarar), acolorir (no *colorejar).

 Converses en petits grups



Durada aprox. 50 minuts

Formar grups de tres o quatre xerraires i convidar‐los a conversar a partir de les preguntes del manual, organitzades per
blocs. Nivell inicial: blocs 1 o 2. Nivell mitjà: bloc 3. Nivell avançat: blocs 4 o 5.
Seguir el desenvolupament autònom de les converses per corregir errors, proposar formes genuïnes i resoldre dubtes.
Convidar els membres del grup a fer referència, en les converses, al seu país o regió de procedència.

 Punts d’atenció


Durada aprox. 10 minuts

Mantenir els mateixos grups i proposar‐los que facin atenció a punts concrets de lèxic o d’estructura de frases (punts
enumerats al manual a les pàgines 58‐62, i a la guia a les pàgines 109‐113). Si només hi ha un guia o una guia per a la sessió,
seleccionar el nivell més majoritari. Es proposa un exercici per a cada nivell:

Nivell 1: Tenim maneres personals de fer les coses.
Quin punt? Descriure qualitats visibles dels objectes.
Què? alt ‐ baix, gras ‐ prim, ample ‐ estret, llarg ‐ curt, bonic – lleig, gran – petit, gros ‐ petit
Com? Pregunteu‐los la diferència entre aquests objectes (podríeu allargar‐ho demanant més exemples): Dos nens de 10 anys: un
de 80 quilos i l’altre, de 40. El primer pis i l’àtic d’un edifici. Una autovia i una carretera comarcal. Una novel∙la de 800 pàgines i
una de 50. Una posta de sol i un abocador de deixalles. Un camp de futbol i un de bàsquet. Una pilota de futbol i una de tennis.
Nivell 2: Coneixem moltes persones, llocs, coses...
Quin punt? Indicar posicions de dos objectes entre sí (guia, pàg. 110)
Què? Junts, separats, adossats, encarats, encaixats, apilats, capiculats
Com? Preneu dos llibres i dos bolígrafs amb caputxeta i mostreu‐los de manera que acompleixin les posicions indicades. Repetiu
les posicions i demaneu que les anomenin. Exemples: els dos llibres verticals i junts queden adossats; un bolígraf i la seva
caputxeta encaixen; els dos bolígrafs es poden posar capiculats.
Nivell 3: Recordem històries, fets, anècdotes...
Quin punt? Situar un fet en el temps (guia, pàg. 111)
Què? Expressions que situen en el passat: fa uns anys..., antigament..., quan jo..., cap a l’any..., una vegada..., fa molt temps...,
ara fa..., no fa gaire..., abans...
Com? Demaneu als assistents que pensin i diguin una frase que contingui una expressió com les esmentades. Per exemple:
Antigament la gent no tenia tantes comoditats. Fa molt temps que no ens parlem amb els veïns. Això va passar no fa gaire.
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Nivell 4: Som gent experta i sabem fer moltes coses.
Quin punt? Practicar verbs referits a la mirada
Què? Espiar, contemplar, fer un cop d’ull, revisar, entreveure, escodrinyar, clavar la vista, enlluernar‐se
Com? Comproveu que en saben el significat i demaneu‐los que facin frases de cada verb en què es vegi clar què volen dir.
Exemples: Ens van espiar des de darrere de la porta entreoberta. Des del cim de Sant Llorenç pots contemplar una panoràmica
magnífica. Fes un cop d’ull a aquesta carta, per si hi ha alguna falta. Haurem de revisar les factures que ens han enviat. Des d’aquí
s’entreveuen les muntanyes de Montserrat. Els policies van escodrinyar pam a pam el nostre apartament. Em va clavar la vista i
em va fer por: estava molt enfadat amb mi. Tanta llum m’enlluerna!
Nivell 5: Som coherents i tenim la nostra opinió.
Quin punt? Usar verbs propis d'una argumentació (guia, pàg. 113)
Què? Demostrar, descobrir, desconèixer, dubtar, estar a favor o en contra, ...
Com? Fer que expressin frases del mateix tipus que: Va demostrar amb escreix que servia per a aquesta feina. / El descobriment
de la penicil∙lina va ser una gran fita per a la història. / No ho posis en dubte: jo estic ben a favor de les noves tecnologies.







En gran grup, proposar als xerraires una pràctica de pronunciació, tot llegint i repetint un embarbussament (vegeu‐los a la
pàgina 70 del manual).
Durada aprox. 10 minuts

Lectures

En gran grup, llegir i comentar el poema o la cançó proposada al manual. Llegir el text literari, comentar‐lo i resoldre dubtes
de comprensió. Segons el nivell dels xerraires, fer‐los lectors dels textos.
En gran grup, llegir i comentar el text que explica l’origen de la paraula espelma, que trobareu a la secció “Les paraules i els
seus orígens” (manual, pàg. 71‐79; guia, pàg. 120‐128).
Llegir o fer llegir l’acudit relacionat amb el tema, a les pàg. 66‐69 del manual o a les pàg. 115‐118 de la guia.

 Referents de catalanitat



Durada aprox. 10 minuts

Llegir i comentar l’explicació que es fa al manual, que relaciona els Països Catalans amb el tema de la sessió: El vot secret de
les persones cegues.
Comentar breument algun aspecte que relaciona el tema amb els Països catalans. Per exemple:



Grans panoràmiques des de punts alts del país: Canigó (Catalunya Nord), Cadí (la Cerdanya) Matagalls (Osona), Sant Jeroni
(Montserrat), Tibidabo (Barcelona), Els Ports (el Baix Ebre), Penyagolosa (País Valencià), Puig Major (Mallorca), etc.
 Observatoris: Observatori de l’Ebre (Roquetes, Baix Ebre), Observatori Astronòmic de Garraf, Observatori Fabra (Barcelona),
Observatori Astronòmic del Montsec (la Noguera), etc.
 Història i funció de les torres de vigilància àrabs i cristianes a l’interior i a la costa.
 L’activitat dels vigilants de boscos en les torres de vigilància. La feina dels vigilants de les platges.

 Activitat de gran grup


Durada aprox. 20 minuts

Triar una de les activitats per fer en grup de les pàgines 75‐87 i dur‐la a terme. Propostes: Núm. I‐1 del nivell Inicial: On són
les fitxes? Núm. M‐21 del nivell mitjà: Mitges postals.

 Comiat




Durada aprox. 10 minuts

Comentar propostes per aprendre més català i participar en entorns catalans. Vegeu la secció del manual “Català a l’abast”
(pàgines 63 ‐65 del manual). Per exemple: Trobar‐se setmanalment amb un voluntari lingüístic (http://ves.cat/fDTS)
Proposar una tasca específica per fer durant la setmana. Per exemple: buscar una postal o foto d’un lloc conegut per
presentar‐lo a la sessió següent, en una activitat conjunta que es podria titular “Conec un lloc interessant”.
Anunciar als xerraires el tema de conversa de la sessió següent per tal que puguin comprendre les preguntes, comprovar si
saben les paraules i expressions, i llegir els textos que es proposen.
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7. Sentir i escoltar
Motors de conversa (manual, pàg. 20)
1. Per començar a parlar  Parleu de com sou i què feu.







Us agrada cantar? Us agrada sentir gent que canta? Formeu part d’algun grup coral?
Escolteu sovint la ràdio? Quina emissora i quins programes preferiu?
Us agrada assistir a concerts o preferiu les discoteques? Quins tipus de música escolteu? Quins grups musicals
preferiu? Hi ha algun tipus de música que no pugueu suportar?
Quan aneu en cotxe, què preferiu, el silenci, la ràdio o la música?
Feu servir aparells electrònics per gravar i escoltar música? Quins? Els useu amb gaire freqüència?
Us agrada estar‐vos estones en silenci? En quines ocasions? Us ho passeu malament a les nits, dins d’un bosc,
quan se senten sorolls?

2. Per començar a parlar  Parleu del que coneixeu.







Feu una llista de sorolls que molesten els veïns. El carrer on viviu, és gaire sorollós a les nits?
Quan esteu sols o soles a casa, què us acompanya més, la televisió, la ràdio o la música? O potser el silenci?
Coneixeu auditoris, conservatoris, discoteques, teatres d’òpera? Expliqueu‐nos com són.
El tro, el considereu un soroll agut o greu? I el cant d’un canari? I la sirena dels vaixells? I la remor de les onades a
la platja? I el mugit de la vaca? I la cançó xiulada? I la sirena de l’ambulància? I la remor de la cascada d’un riu?
Podeu explicar què és l’eco i com es produeix?
Hi ha paraules que intenten reproduir sorolls. Ens dieu quin soroll podria reproduir el mot “catacrac!”? I “fru‐fru”?
I “gloc‐gloc”? I “nyic‐nyic”? I “patatxap!”? I “plof!”? I “xup‐xup”?

3. Per llançar‐se a parlar  Parleu del que recordeu.







Heu estat mai en llocs silenciosos, com ara claustres, indrets naturals i solitaris, deserts...? Com us hi trobàveu?
Heu patit algun cop excessos de soroll, com ara treballs molt sorollosos, emissió de sons estridents, etc.?
Recordeu experiències musicals positives, com ara concerts, audicions musicals, pel∙lícules amb banda sonora de
qualitat o amb temàtica musical, etc.
De petits us demanaven silenci a classe. Éreu molt xerraires? Recordeu càstigs per haver fet massa xivarri?
Us heu trobat mai en situacions en què sonaven telèfons mòbils en moments inadequats, inoportuns?
Heu practicat o practiqueu algun instrument musical? Digueu com vau començar, què heu fet...

4. Per parlar millor  Parleu del que sabeu fer.







Què hem de fer per no destorbar els veïns amb els nostres sorolls? A partir de quina hora s’ha de fer silenci?
Quins consells doneu a una persona jove que escolta música amb molts decibels?
Què li recomaneu a algú que ha d’assajar un instrument sorollós, com la trompeta o la guitarra elèctrica?
Quina és la manera més pràctica d’emmagatzemar músiques que ens agraden? Discos compactes, l’ordinador,
discos durs externs, llapis de memòria ...
Mentre llegim o estudiem, és bo posar música ambiental? Què ens aconselleu?
Què ha de fer una persona que vulgui tocar un instrument? Vosaltres, per exemple, si fóssiu d’ella, què faríeu si
volguéssiu tocar la guitarra?

5. Per parlar millor  Parleu del que penseu.







La major part de la contaminació acústica de les ciutats prové dels vehicles. Les indústries i l’oci en són també un
origen important. Què s'hauria de fer per limitar i reduir aquesta contaminació?
Què recomanaríeu a uns veïns que gairebé cada nit es desperten amb els crits de la gent que surt d’un bar o d’un
restaurant que hi ha als baixos de l’edifici? Com s’hauria de resoldre aquest conflicte?
Quina valoració feu d’aquests tres acompanyants sonors o insonors: la música, el soroll i el silenci?
Per què creieu que la televisió —que és imatge i so— no ha suplantat la ràdio, que només és so?
Creieu que és important escoltar les opinions de la gent? Per què?
Esteu d’acord amb aquesta sentència de Confuci? «El silenci és l’únic amic que mai no us trairà». I amb aquesta
altra dita? «L'home és amo dels seus silencis i esclau de les seves paraules».
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7. Sentir i escoltar
Paraules i textos per llegir i comentar (manual, pàg. 21)
 Les paraules
Què és?
Com és?
Què es fa?

orella
soroll
sordmut/sordmuda suau
xiuxiuejar
xiular

el xivarri del pati

tro
estrident
ressonar

la música del concert

botzina
greu
grinyolar

la piuladissa dels ocells

crit
agut
cridar

el soroll dels motors

 Les expressions
 De retruc: d’una manera indirecta.
 Tenir les orelles a cal ferrer: no entendre bé el que s’ha dit.

 Estirar les orelles: infligir un correctiu.
 Veure’s les orelles: començar a sentir‐se fort.

 El poema. El silenci i el buit són per als àngels, de Joan Margarit
Llegeixes un poema en veu alta.
Ressonen les paraules dins de la cambra buida
com ocells espantats pel so d’un tret.
Ningú t’escolta, ni tu mateix,
pendent del moviment dels teus llavis
davant d’un mirall que arreplega la llum
estreta i dormida que dispensa la nit.

Llegir un poema a soles és cremar el silenci
sense més esperança que trobar una paraula
que doni sentit a tota aquesta solitud
d’home perdut en ciutats estranyes,
en habitacions fredes de tauleta i llit.
Llegeixes el poema. Res no passa. Calles.

 L’escriptor. Pere Calders
Entre les coses de la nostra època que no lliguen, n’hi ha dues que entren juntes a la meva vida quotidiana. Una d’elles
és el problema de la incomunicació, i l’altre, les parets primes de les construccions modernes.
[...] Les parets primes, amb l’ajut dels celoberts que tiren el brogit com si fossin xemeneies, fan que les molèsties vagin
d’un pis a l’altre i entrin sense trucar. Jo sé, per exemple, que tinc un veí nerviós com un esquirol i actiu com un pica‐
soques, que es passa la vida foradant els murs i clavant tacs.
[...] Un altre veí toca la trompeta en una orquestra de ball, mot prestigiosa. És conscient, no deserta mai: quan no està
de forada i té descans a casa, assaja. Hi ha una misteriosa coincidència d’horaris que no falla, i quan jo em disposo a
fer la migdiada, ell es dispara amb les escales musicals, amb una gran bufera.
Compto, a més, amb un matrimoni d’edat madura. Suposo que són jubilats i que surten poc de les seves quatre
parets. Com que una cosa o altra han de fer, discuteixen. No puc dir que es barallin, però, a jutjar pels crits, de vegades
Extret de Tot s’aprofita
em fan dubtar.

 L’explicació: les hores i els quarts a Catalunya
Quan viatgem per terres catalanes podem veure aquí i allà cases de pagès –masies– disseminades per camps i boscos.
Les cases més antigues hi són des de fa prop de mil anys. Els pagesos d’aquestes cases no tenien rellotge i sabien les
hores gràcies a les campanes de les esglésies i dels convents de l’entorn.
Quan un pagès, per exemple, era al bosc, i sentia un toc de campana, pensava: és un quart; quan sentia dos tocs sabia
que eren dos quarts; quan en sentia tres, eren tres quarts. Finalment sentia quatre tocs seguits i uns tocs més greus
que li deien l’hora sencera.
Per això és costum a Catalunya de dir les hores i els quarts d’acord amb els tocs de les campanes. Ens guiem per l’oïda i
no tant per la vista. En altres terres de parla catalana, com el País Valencià o les Illes Balears, la gent anomena les
hores i els quarts guiada per la mirada al rellotge: les onze i quart, les onze i mitja, dotze menys quart...
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7. Sentir i escoltar
Guia de conducció de la sessió
 Rebuda



Durada aprox. 5 minuts

Per anunciar el tema, preguntar als assistents quin és el so que més els agrada i quin és el que més els molesta.
Demanar si han acomplert la tasca que se’ls ha encarregat en la sessió anterior.

 Introducció temàtica


Durada aprox. 5 minuts

Llegir i comentar breument aquest text sobre el sentit de l’oïda.

Sentir és obra de l’oïda. Si no ens tapem les orelles, dia i nit sentim sorolls, músiques, paraules, cançons... Alguns sons ens plauen i
d’altres ens molesten. Però no sempre som senyors dels sons que ens envolten.
Escoltar és obra de la ment i la voluntat. Consisteix a parar l’orella i ser conscients d’allò que ens arriba per les ones sonores, per
interpretar‐ho, comprendre‐ho i sovint per respondre‐hi adequadament. És una habilitat que cal treballar. I una qualitat que cal
estendre, sobretot en temps com els globalitzats en què se senten tantes veus diverses, algunes de contraposades i d’altres emeses
des de constel∙lacions de valors diferents de les nostres. Temps propici per escoltar i parlar.


Fer referència a les paraules i expressions proposades al manual i resoldre dubtes de comprensió. Atenció al mot sordmut
(no *sordomut).

 Converses en petits grups



Durada aprox. 50 minuts

Formar grups de tres o quatre xerraires i convidar‐los a conversar a partir de les preguntes del manual, organitzades per
blocs. Nivell inicial: blocs 1 o 2. Nivell mitjà: bloc 3. Nivell avançat: blocs 4 o 5.
Seguir el desenvolupament autònom de les converses per corregir errors, proposar formes genuïnes i resoldre dubtes.
Convidar els membres del grup a fer referència, en les converses, al seu país o regió de procedència.

 Punts d’atenció


Durada aprox. 10 minuts

Mantenir els mateixos grups i proposar‐los que facin atenció a punts concrets de lèxic o d’estructura de frases (punts
enumerats al manual a les pàgines 58‐62, i a la guia a les pàgines 109‐113). Si només hi ha un guia o una guia per a la sessió,
seleccionar el nivell més majoritari. Es proposa un exercici per a cada nivell:

Nivell 1: Tenim maneres personals de fer les coses.
Quin punt? Com expressar la mesura d’una sensació (2) (guia, pàg. 109)
Què? Observar, memoritzar i practicar tots els graus d’una sensació.
Com? Repasseu els diferents graus de sensació. Després feu‐los preguntes com les que hi ha a continuació: T’agrada (t’agraden)...
el teatre, el cinema, el futbol, el circ, la platja, la muntanya, viatjar, nedar, caminar, dibuixar, pintar, cuinar, tenir un gos a casa,
conduir, llegir, escoltar música, anar amb bicicleta, córrer...?
Nivell 2: Coneixem moltes persones, llocs, coses...
Quin punt? Indicar qualitats del so
Què? agut, greu, fort, fluix, imperceptible, estrident
Com? Expliqueu com és cada tipus de so i demaneu que diguin exemples de coses que sonin de cada manera. Exemples: agut (el
xiulet), estrident (la sirena de l’ambulància), greu (el tro), fort (el petard), fluix (el tic‐tac del rellotge), imperceptible (el batec del
cor).
Nivell 3: Recordem històries, fets, anècdotes...
Quin punt? Explicar un fet inesperat i sobtat (guia, pàg. 111)
Què? Quan menys es podia esperar... De sobte... Tot d’un plegat... Tot d’una... De cop i volta...
Com? Demaneu que pensin i diguin una frase que expliqui un fet sonor inesperat (un tro, un petard, una música, una sirena, un
despertador, un timbre, un crit...). Per exemple: Estàvem sopant a la terrassa i, de sobte, vam sentir els lladrucs d’un gos.
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Nivell 4: Som gent experta i sabem fer moltes coses.
Quin punt? Practicar verbs referits a l’oïda
Què? tronar, espetegar, petar, xiuxiuejar, xiular, ressonar, grinyolar
Com? Comproveu que en saben el significat i demaneu‐los que facin frases de cada verb en què es vegi clar què volen dir.
Exemples: Va tronar durant tota la tempesta i els llamps espetegaven a prop nostre. Vam petar tots els globus que trobàvem.
Parlava molt fluix, xiuxiuejant. Aquesta sala, sense mobles ni quadres, ressona. Poseu oli a les portes, que grinyolen.
Nivell 5: Som coherents i tenim la nostra opinió.
Quin punt? Usar verbs propis d'una argumentació (guia, pàg. 113)
Què? Ignorar, imaginar‐se, justificar, jutjar, negar, opinar, oposar‐se, ...
Com? Fer que expressin frases del mateix tipus que: Ignoro per quina raó va fer una cosa tan lletja!. M’imagino un món amb
menys injustícies. El fi no justifica els mitjans. No em jutgis amb tanta lleugeresa. El meu fill nega haver trencat aquell gerro tan
bonic. Opino que hi ha cadenes de televisió que s’haurien de tancar. El meu veí s’ha oposat que facin reformes a la finca.







En gran grup, proposar als xerraires una pràctica de pronunciació, tot llegint i repetint un embarbussament (vegeu‐los a la
pàgina 70 del manual).
Durada aprox. 10 minuts

Lectures

En gran grup, llegir i comentar el poema o la cançó proposada al manual. Llegir el text literari, comentar‐lo i resoldre dubtes
de comprensió. Segons el nivell dels xerraires, fer‐los lectors dels textos.
En gran grup, llegir i comentar el text que explica l’origen de la paraula persona. També es pot comentar l’origen del mot
saxòfon que trobareu a la secció “Les paraules i els seus orígens” (manual, pàg. 71‐79; guia, pàg. 120‐128).
Llegir o fer llegir l’acudit relacionat amb el tema, a les pàg. 66‐69 del manual o a les pàg. 115‐118 de la guia.

 Referents de catalanitat











Durada aprox. 10 minuts

Llegir i comentar l’explicació que es fa al manual, que relaciona els Països Catalans amb el tema de la sessió: Les hores i els
quarts a Catalunya.
Portar alguna música o cançó catalana, escoltar‐la i comentar‐la.
Comentar breument algun aspecte que relaciona el tema amb els Països catalans. Per exemple:
Compositors: Enric Granados, Josep Anselm Clavé, Lluís Millet, Pau Casals, Jordi Savall, etc.
Cantautors catalans: Raimon, Lluís Llach, Maria del Mar Bonet, Ovidi Motlló, Joan Manuel Serrat, Miquel Gil, Tomeu Penya,
Marina Rossell, etc.
El Palau de la Música (Barcelona). El Museu de la Música (Barcelona).
Auditoris importants del país: Auditori de Barcelona, Auditori del Palau de Congressos de Girona, Auditori d’Alcúdia
(Mallorca), Auditori de Torrent (L’Horta), Auditori Pau Casals (El Vendrell, Baix Penedès), etc.
Els campanars i els missatges dels tocs de campana: d’oració, d’àngelus, de difunt, de difunta, de festa, de sometent, de foc.
Històries de campaners famosos.
Les sardanes i la cobla. Trabucaires.
Festes celebrades amb soroll: les falles de València, la Patum de Berga, nit de Sant Joan, els trabucaires de Centelles, etc.

 Activitat de gran grup


Durada aprox. 20 minuts

Triar una de les activitats per fer en grup de les pàgines 75‐87 i dur‐la a terme. Propostes: Núm. M‐4 del nivell mitjà: Sons
que imiten la realitat. Núm. T‐1: Fixem‐nos com sona!

 Comiat




Durada aprox. 10 minuts

Comentar propostes per aprendre més català i participar en entorns catalans. Vegeu la secció del manual “Català a l’abast”
(pàgines 63 ‐65 del manual). Per exemple: assabentar‐se de passejades culturals per la població i participar‐hi.
Proposar una tasca específica per fer durant la setmana. Per exemple: buscar amb quin verb ens referim al crit d’aquests
animals i explicar‐lo en la sessió següent: el cavall (renilla), el gat (miola), el gos (borda), la vaca (mugeix), el pollet (piula).
Anunciar als xerraires el tema de conversa de la sessió següent per tal que puguin comprendre les preguntes, comprovar si
saben les paraules i expressions, i llegir els textos que es proposen.
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8. Olorar, tastar i tocar
Motors de conversa (manual, pàg. 22)
1. Per començar a parlar  Parleu de com sou i què feu.







Hi ha olors que us agraden molt i pudors que no suporteu?
Quins plats us agraden més? Hi ha plats que no us agradin? Per què no us agraden?
Hi ha begudes que us agradin molt? N’hi ha que no us agradin gens?
Sou persones que patiu molt amb el fred, o més aviat persones que no suporteu la calor?
Us fa angúnia el contacte amb alguna cosa? Una pell de préssec, les plomes d’una au, una serp...
Acostumeu a fer i rebre petons de germans, fills, pares, amics, coneguts...?

2. Per començar a parlar  Parleu del que coneixeu.







Coneixeu plantes oloroses i medicinals? En podeu anomenar algunes? Podeu dir‐nos per a què es fan servir?
Quan penseu en la bona olor, en l’aroma, quines imatges us vénen al cap? I quan penseu en la pudor, en el tuf?
Quan penseu en un tacte suau, quines imatges us vénen al cap? I quan penseu en un tacte aspre?
Podríeu anomenar unes quantes fruites àcides? I dolces?
Hi ha menjars o llaminadures que us agradin moltíssim i no pugueu resistir de prendre’n quan les teniu davant?
Quines coses us ajuden a superar el fred de l’hivern i quines us ajuden a resistir la calor de l’estiu?

3. Per llançar‐se a parlar  Parleu del que recordeu.





Durant la infància —a casa o a l’escola— us feien menjar de tot? Expliqueu com us comportàveu amb els menjars.
Hi ha menjars que us desagraden especialment perquè els havíeu avorrit en alguna ocasió?
Si heu viatjat i heu tingut experiències d’olors, gustos i tactes diferents de les d’aquí, ens en podeu explicar alguna?
Recordeu experiències agradables o desagradables de la infància relacionades amb el fet de tocar algú o alguna
cosa (objectes molt calents o molt freds, animals, persones...)?
 Us ha passat alguna vegada que hàgiu trencat una cosa sense voler (un gerro, una copa, un objecte valuós...)?
 Heu tingut l’experiència de trobar‐vos enmig d’una multitud i rebre empentes o sentir‐vos oprimits o oprimides en
l’aglomeració sense poder sortir‐ne amb facilitat? On va ser i com us vau sentir?

4. Per parlar millor  Parleu del que sabeu fer.
 És bo menjar o beure aliments massa freds o massa calents?
 Com podem acostumar els infants perquè els agradi la majoria d’aliments, sobretot les verdures i els llegums?
 Ens aconselleu algunes herbes per aromatitzar o donar gust a carns, arrossos, pastes, peix? Penseu en la menta,
l’espígol, l’orenga, el llorer...
 Hi ha persones que pateixen perquè els fan pudor els peus. Hi ha persones que en suar fan mala olor... Tenen
remei, aquestes situacions?
 Què podem fer per rebaixar el dolor dels peus cruixits per una caminada o per hores passades a peu dret?
 Podeu dir‐nos en què consisteixen les teràpies i els tractaments de balneari que hi ha a continuació? Bany de vapor
i sauna, bany de bombolles, dutxa a pressió, solàrium, massatges, aerosols, embolcall d'argila, inhalacions...

5. Per parlar millor  Parleu del que penseu.
 Hi ha contaminació ambiental al vostre poble o ciutat? Hi ha fums industrials? Són nets els carrers? La gent és
conscient de la necessitat de mantenir‐los‐hi? Creieu que en el futur hi haurà menys contaminació?
 Hi ha aliments que es venen sense envàs i es mengen tal com es venen: pa, pastes, fruites, verdures... Quines
normes haurien de tenir els venedors per assegurar‐ne la higiene?
 Canvien els sabors i les qualitats dels productes a causa de la forma com han estat elaborats i tractats? Penseu en
hivernacles, produccions intensives, transgènics...
 Hi ha maneres de «tocar» que no són gens admissibles: pegar, ferir, maltractar, violar... Creieu que augmenta
l’agressivitat entre les persones? Com es podria fer perquè minvés?
 És aconsellable instal∙lar aire condicionat a la llar? Quins avantatges i quins inconvenients té?
 Hi ha calefaccions de gas, elèctriques i d’aire calent. Quina és més econòmica, quina més ecològica i quina més
pràctica? Exposeu els avantatges o els inconvenients de les diferents solucions.
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8. Olorar, tastar i tocar
Paraules i textos per llegir i comentar (manual, pàg. 23)
 Les paraules
Què és?
Com és?
Què es fa?

cop
olorós/olorosa
ensumar

petó
pudent
tastar

aroma
rugós/rugosa
llepar

olors

pudor
dolç/dolça
pessigar

tast
agre/agra
xuclar

pudors

 Les expressions
 Tenir fogots: sentir excessivament la calor.
 A les palpentes: ajudant‐se de les mans en lloc dels
ulls per evitar de topar.

 Fer pudor de...: donar senyals de ser‐ho.
 Tocar el voraviu a algú: molestar‐lo fent al∙lusió a
quelcom que l’enutja.

 La cançó. Saps, de Joan Manuel Serrat (fragment)
Saps, el gerani ha florit
a casa meva.
Saps, saps que cada matí
l'amor es lleva.

Saps, les llàgrimes, el temps
les arrossega.
Saps, després de l'hivern
neix la primavera.

 L’escriptor. Jaume Cabré
El dia que vas néixer, can Gensana feia olor de terra humida. Estàvem vivint la primavera més plujosa que Feixes
recorda en tot el segle. I l’olor de terra humida, que és una de les flaires més antigues de què pot disposar cap jardí,
m’embolcalla la memòria i està lligada al teu naixement. El jardí estava lluent, magnífic, una mica desorientat per
tanta pluja, però creixent per totes les seves tiges. El teu pare, a qui agraden els gestos inútils, va fer plantar un
cirerer d’arboç a la vora de l’entrada de la casa. En Pere no sabia que no és prudent lligar la vida d’una persona a la
d’un arbre. Però com que no podia fer res per impedir‐li‐ho, em vaig resignar a considerar l’arboç com una part de la
teva vida; per això, la mateixa nit que el van plantar, vaig sortir al jardí, vaig cavar al voltant de l’arbust i, com un nou
barber de Midas, hi vaig dipositar les paraules del meu secret d’amor abans que s’envolessin cap als núvols;
possiblement per això ara em veig amb cor de repetir‐te‐les.
Extret de L’ombra de l’eunuc

 L’explicació: Sant Ponç, patró d'herbolaris i apicultors
Diferents poblacions del país celebren, cada 11 de maig, la festivitat de Sant Ponç, una data en què herbolaris i
apicultors surten al carrer a vendre plantes medicinals, mel i llepolies artesanals. La festa, que coincideix amb el temps
en què floreixen la majoria d'herbes remeieres, es fa a tot el territori català, tot i que una de les més antigues és la de
Barcelona, que es remunta al segle XVI
La llegenda atribueix a Sant Ponç, màrtir cristià del segle III, poders guaridors, sobretot del mal de cap, i protectors:
contra xinxes, paparres, puces i més paràsits. Sobre això darrer, la tradició popular diu que, si es fa dissabte per Sant
Ponç, els paràsits es mantenen allunyats de casa durant tot l'any. El mateix propòsit tenia l'antic costum de posar sota
el llit herbes beneïdes de la fira.
Extret de Vilaweb
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8. Olorar, tastar i tocar
Guia de conducció de la sessió
 Rebuda



Durada aprox. 5 minuts

Per anunciar el tema, es podrien dur a la sessió tres sobres numerats, amb tres herbes aromàtiques a l’interior (espígol,
menta, farigola, etc.). Els assistents els oloren i diuen després quina substància contenen. També es podria demanar que
diguessin quin aliment els resulta de gust més amarg i quin més dolç.
Demanar si han acomplert la tasca que se’ls ha encarregat en la sessió anterior.

 Introducció temàtica


Durada aprox. 5 minuts

Llegir i comentar breument aquest text sobre els sentits del gust, l’olfacte i el tacte.

El gust, l'olfacte i el tacte són tres sentits que ens afecten moltíssim, que se'ns graven a la memòria tant o més que les imatges i els
sons, però dels quals en sabem dir ben poca cosa. Podem descriure una imatge amb mil matisos i un so amb cent adjectius; però,
de quantes maneres podem definir un gust, una olor o una sensació tàctil? Som capaços de distingir mil sabors, mil olors i cent mil
contactes diferents amb la pell, però els expliquem amb dificultat. Són distincions que queden recollides en el nostre interior,
informacions per a nosaltres sols: reconeixem ràpidament l'olor del nostre fill o del nostre cònjuge, les aromes característiques del
nostre poble, el gust d'un menjar que ens fa l'àvia i ningú més, la sensació que ens fan les innombrables coses que toquem cada
dia, les carícies de les persones que estimem i que ens estimen... Possiblement no serà tan fàcil parlar d'aquestes experiències. Aquí
la metàfora i la comparació tenen un paper importantíssim: si no, vegeu com s'ho fan els autors i els poetes per explicar‐nos‐les.


Fer referència a les paraules i expressions proposades al manual i resoldre dubtes de comprensió. Atenció als mots: una
aroma (no *un aroma), tastar (≠ provar), xuclar (no *xupar).

 Converses en petits grups



Durada aprox. 50 minuts

Formar grups de tres o quatre xerraires i convidar‐los a conversar a partir de les preguntes del manual, organitzades per
blocs. Nivell inicial: blocs 1 o 2. Nivell mitjà: bloc 3. Nivell avançat: blocs 4 o 5.
Seguir el desenvolupament autònom de les converses per corregir errors, proposar formes genuïnes i resoldre dubtes.
Convidar els membres del grup a fer referència, en les converses, al seu país o regió de procedència.

 Punts d’atenció


Durada aprox. 10 minuts

Mantenir els mateixos grups i proposar‐los que facin atenció a punts concrets de lèxic o d’estructura de frases (punts
enumerats al manual a les pàgines 58‐62, i a la guia a les pàgines 109‐113). Si només hi ha un guia o una guia per a la sessió,
seleccionar el nivell més majoritari. Es proposa un exercici per a cada nivell:

Nivell 1: Tenim maneres personals de fer les coses.
Quin punt? Vocabulari. Comprendre adjectius de qualitats d’aliments.
Què? dur – tou, dolç – salat, fred – calent, espès – clar, verd – madur
Com? Pregunteu‐los si els agrada o no cada aliment. Podríeu allargar‐ho demanant que diguin aliments de cada classe. T’agrada
el pa tou? I el pa dur? T’agrada el vi dolç? I el bacallà salat? T’agrada el cafè fred? I la sopa calenta? T’agrada el puré espès o clar?
T’agrada el tomàquet verd? I la fruita madura?
Nivell 2: Coneixem moltes persones, llocs, coses...
Quin punt? Indicar maneres de tocar algú
Què? acariciar, palpar, besar, pessigar, esgarrapar, pegar.
Com? Definiu cada paraula i demaneu que anomenin cada acció: algú esquinça la pell amb les ungles, comprova si un gra és
superficial o no, fa petons, prem amb força i amb els dits una part de la pell, dóna un cop, passa la mà suaument per la pell.
Nivell 3: Recordem històries, fets, anècdotes...
Quin punt? Explicar què volia, demanava o suggeria algú (guia, pàg. 111)
Què? Volia que li fes un petó, Demanava que l’agafessin pel braç, Va suggerir que tastéssim aquell vi.
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Com? Demaneu que es fixin en la construcció de les frases anteriors (en passat) i en facin d’altres amb verbs semblants (exigir,
suplicar, esperar, pretendre, proposar, reclamar...) Per exemple: Ens van recomanar que no hi anéssim.
Nivell 4: Som gent experta i sabem fer moltes coses.
Quin punt? Practicar verbs referits al gust, al tacte i a l’olor
Què? empènyer, topar, fregar, pitjar, tastar, ensumar, assaborir
Com? Comproveu que en saben el significat i demaneu‐los que facin frases de cada verb en què es vegi clar què volen dir. El va
empènyer per l’esquena i el va tirar a terra. Els dos cotxes van topar frontalment. Caminava fregant amb les parets. No pitgis
aquest botó, que és l’alarma. Tasta‐ho i digues si t’agrada. Vaig ensumar‐ho una estona i vaig veure que era acetona. Vam
assaborir diferents plats indis.
Nivell 5: Som coherents i tenim la nostra opinió.
Quin punt? Usar verbs propis d'una argumentació (guia, pàg. 113)
Què? Pensar, preguntar‐se, referir‐se, saber, semblar, suposar, trobar...
Com? Fer que expressin frases del mateix tipus que: La meva germana pensava que era ahir el meu aniversari. Em pregunto si ja
hauran arribat tots els convidats. El diari es referia a diverses causes judicials. Ell sap que estic molt contenta. Avui sembla que
sigui diumenge. Suposo que es recordarà de l’adreça. Trobo que aquest noi no fa per tu.







En gran grup, proposar als xerraires una pràctica de pronunciació, tot llegint i repetint un embarbussament (vegeu‐los a la
pàgina 70 del manual).
Durada aprox. 10 minuts

Lectures

En gran grup, llegir i comentar el poema o la cançó proposada al manual. Llegir el text literari, comentar‐lo i resoldre dubtes
de comprensió. Segons el nivell dels xerraires, fer‐los lectors dels textos.
En gran grup, llegir i comentar algun dels textos sobre l’origen de les paraules brindis i ratafia, que trobareu a la secció “Les
paraules i els seus orígens” (manual, pàg. 71‐79; guia, pàg. 120‐128).
Llegir o fer llegir l’acudit relacionat amb el tema, a les pàg. 66‐69 del manual o a les pàg. 115‐118 de la guia.

 Referents de catalanitat



Durada aprox. 10 minuts

Llegir i comentar l’explicació que es fa al manual, que relaciona els Països Catalans amb el tema de la sessió: Sant Ponç, patró
d'herbolaris i apicultors.
Comentar breument algun aspecte que relaciona el tema amb els Països catalans. Per exemple:

 Herbes aromàtiques mediterrànies: farigola, romaní, espígol, marialluïsa, menta, alfàbrega, etc.
 Per conèixer: El Jardí aromàtic de Trillà (Fenolleda). Toca, toca! (CosmoCaixa, Barcelona). Concursos de tast de vins
(tastdevins.net). La Tina de Tuir (el Rosselló).
 Jardins de Mn. Costa i Llobera, destinats als cactus (Montjuïc. Barcelona).

 Activitat de gran grup


Durada aprox. 20 minuts

Triar una de les activitats per fer en grup de les pàgines 75‐87 i dur‐la a terme. Propostes: Núm. I‐5 del nivell inicial: Toca,
toca!. Núm. I‐9: Em toco el nas.

 Comiat




Durada aprox. 10 minuts

Comentar propostes per aprendre més català i participar en entorns catalans. Vegeu la secció del manual “Català a l’abast”
(pàgines 63 ‐65 del manual). Per exemple: xatejar amb persones que parlen català, per mitjà de l’aplicació Skype.
Proposar una tasca específica per fer durant la setmana. Per exemple: buscar el nom d’un menjar típic català i preparar‐ne
una explicació per a la sessió següent (els pastissets de Tortosa, la crema catalana, les galetes de Camprodon...)
Anunciar als xerraires el tema de conversa de la sessió següent per tal que puguin comprendre les preguntes, comprovar si
saben les paraules i expressions, i llegir els textos que es proposen.
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9. El bon i el mal humor
Motors de conversa (manual, pàg. 24)
1. Per començar a parlar  Parleu de com sou i què feu.







Us fan riure els acudits? Us agrada explicar‐ne o preferiu que us els expliquin?
Us agrada assistir a festes? I disfressar‐vos? Teniu costum de disfressar‐vos per Carnaval?
Com us divertiu més, escoltant música o ballant?
Hi ha programes d’humor de la TV o de la ràdio que us agraden especialment?
Suporteu bé les bromes una mica pesades? Fins a quin límit?
Com us ho passeu millor, preparant regals per a algú que estimeu o pensant en els que us farà algú que us estima?

2. Per començar a parlar  Parleu del que coneixeu.







Expliqueu detalls que hàgiu fet a casa per aniversaris o sants, en ocasions importants, per a la parella...
Expliqueu detalls que hàgiu fet a la feina en celebracions, aniversaris, comiats...
Quines d’aquestes coses ajuden més al bon ambient dins de casa? Tenir flors i plantes. Posar música agradable.
Compartir feines. Tenir ordre i netedat. Fer àpats junts. Tenir espais individuals. Fer conversa.
Hi ha alguna celebració familiar que us faci il∙lusió planificar? On la feu? Quins plats o menjars prepareu?
Hi ha festes populars al vostre barri o població? Podeu explicar què s’hi fa? Balls, concerts, concursos, sopars...?
Coneixeu persones molts optimistes? Com sabeu que ho són?

3. Per llançar‐se a parlar  Parleu del que recordeu.







Conteu‐nos alguna història o anècdota de la vostra infància, de mestres amb bon humor. Expliqueu‐nos què feien.
Ens expliqueu alguna anècdota en què el mestre tingués mal geni i vosaltres n’haguéssiu patit les conseqüències?
Heu conegut persones especialment alegres i trempades? Expliqueu‐nos‐en detalls.
Un dia típic per fer bromes és el 28 de desembre, dia dels Innocents. N’havíeu fet alguna d’original?
Us han passat coses que us hagin posat de mal humor o que hagin esgotat la vostra paciència?
Si us agrada explicar anècdotes i acudits, ens podeu explicar l’última cosa divertida que heu contat darrerament?

4. Per parlar millor  Parleu del que sabeu fer.







El moment de llevar‐se és important per començar el dia amb decisió i bon humor. Doneu‐nos consells per a
aquesta primera hora del dia.
Teniu alguna regla d’or perquè treballar sigui una activitat agradable i positiva?
Creieu que les activitats que es fan per afició ajuden a mantenir i millorar el nostre humor? Ens n’aconselleu
algunes? Esportives, artístiques, culturals, socials...
Xerrar amb els amics, llegir coses interessants, escriure per desfogar‐se, veure una pel∙lícula, anar al teatre... Si
algú estigués desanimat li aconsellaríeu alguna d’aquestes coses? O potser unes altres?
El descans, el dormir força o la inactivitat ajuden al bon humor? Expliqueu‐nos de quina manera, si és el cas.
Diuen que el vi alegra el cor de l’home i de la dona. Ens aconselleu, com a manera de relaxar‐nos, prendre
begudes alcohòliques en moments de depressió o de tristesa per algun motiu personal?

5. Per parlar millor  Parleu del que penseu.







Quines situacions influeixen més a fer la vida agradable i per què? La bona salut, el treball agradable, la sort, les
amistats, l’harmonia familiar, el descans suficient, el temperament tranquil, l’habitatge digne...
Per què creieu que hi ha persones que sempre estan de bon humor i n’hi ha d’altres que no?
Quines situacions influeixen més a amargar l’existència i per què? La malaltia, el treball estressant, la desgràcia, la
solitud, els conflictes familiars, el descans insuficient, el temperament irascible, l’habitatge precari.
L’addicció a l’alcohol i el consum de drogues són causa o conseqüència de malestar personal?
Per què hi ha persones necessiten compulsivament comprar objectes, menjar determinats aliments o de fer‐ho
amb desmesura, malbaratar els diners en jocs, etc.? Aquestes activitats tenen res a veure amb l’estat anímic?
Creieu que vivim en una societat que afavoreix el benestar personal, l’equilibri emocional, la vida agradable, el
bon humor en general?
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9. El bon i el mal humor
Paraules i textos per llegir i comentar (manual, pàg. 25)
 Les paraules
Què és?
Com és?/Com està?
Què es fa?

l’ordre

ximpleria
enutjat/‐jada
riure

rialla
rabiüt/‐üda
somriure

somriure
empipat/‐pada
mofar‐se

el silenci
Ajuden al bon humor?

la calor

acudit
amable
queixar‐se

floreta
feliç
plorar

el soroll
Ajuden al mal humor?

 Les expressions
 Estar de mala lluna: estar de mal humor.
 Tenir llunes: ser d’humor variable.

 Estar més alegre que unes pasqües: estar molt content.
 Fer cara de prunes agres: estar trist, pesarós.

 La cançó. Himne a l’alegria, traducció a partir de la lletra de Miguel Rios
Para't i escolta la cançó de l'alegria,
el cant alegre de qui espera un nou dia.
Vine i canta, somia cantant‐la,
viu somiant amb el nou sol,
en què tothom hi tornarà a ser germà.
Si al teu camí només hi trobes la tristesa,

i el plor amarg enmig la soledat eterna,
vine i canta, somia cantant‐la,
viu somiant amb el nou sol,
en què tothom hi tornarà a ser germà.
Àdhuc, si no hi abastes l'alegria en esta terra,
ves a cercar‐la més enllà d'aquella estrella.

 L’escriptor. Pere Calders
Va llevar‐se emmurriat, amb el geni de través, i començà a regirar tota l’habitació. Obria calaixos i armaris, rebotia la
roba per terra i de sobte es va posar de quatre grapes, per mirar sota els mobles.
La seva dona, del llit estant, amb les mans al clatell, se’l mirava amb un somriure mofeta i l’aire de deixar‐lo fer. «Si
trenques res», pensava, «ja em sentiràs.» Al cap d’una bona estona, li preguntà:
—Què et passa, ara? Què tens?
—He perdut la memòria i no la trobo enlloc! —va respondre ell amb un rebuf.
La dona va esbatanar els ulls, alçà els braços com si clamés al cel i enrigidí tots els músculs de la cara, per expressar la
infinita paciència d’aquest món.
Conte L’edat d’or
—Que no ho veus, infeliç —digué—, que la portes posada?

 L’explicació: els pallassos
Els pallassos han existit al llarg de la història a gairebé totes les cultures. El pallasso tal com el coneixem actualment
resulta de l'evolució dels diferents estils que han aparegut al llarg de la història. Concretament, dels bufons i els joglars
de l'Edat mitjana, del fool (boig) del teatre elisabetià anglès, i dels personatges de la Commedia dell'arte italiana
(Pulcinella, Arlecchino i Pierrot).
Els pallassos han evolucionat al llarg de la història, però sempre trobem uns personatges típics que es repeteixen i que
són vàlids encara actualment. Aquests arquetips són: el clown i l'august.
El clown, també anomenat pierrot, carablanca, llest o enfarinat, va sorgir a Anglaterra a mitjan segle XVIII. Acostuma a
anar amb la cara pintada de blanc i amb un vestit brillant. El seu aspecte és fred i distant. Representa el món adult,
l'ordre, la repressió i el seny. Aquestes característiques ajuden a emfasitzar el protagonisme del seu company d'escena
habitual, l'August, que representa la llibertat i el món infantil.
Extret de www.tvcatalunya.com
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9. El bon i el mal humor
Guia de conducció de la sessió
 Rebuda



Durada aprox. 5 minuts

Per anunciar el tema, es podria demanar als assistents que anomenessin còmics coneguts. També es podria demanar si algú
sap un acudit curt, i si és així, que l’expliqués.
Demanar si han acomplert la tasca que se’ls ha encarregat en la sessió anterior.

 Introducció temàtica


Durada aprox. 5 minuts

Llegir i comentar breument aquest text sobre el bon i el mal humor.

Els humors, bons i dolents, eren líquids que es formaven dins del cos humà, causants de la salut i de la malaltia segons els metges
anteriors a Servet, descobridor del funcionament de l'humor principal, la sang. En aquells temps, estar de bon humor, tenir bons
humors, significava tenir salut i, per tant, alegria, força i optimisme; estar de mal humor, tenir humors dolents, volia dir estar
malalt, amb la tristesa, pessimisme i debilitat corresponents.
Moltes vegades, davant de mals humors, pensem que tant se val que les ciències mèdiques hagin avançat, perquè ni la causa ni els
efectes no es treuen amb els abeuratges i les antigues sagnies, ni tampoc amb els antibiòtics ni amb els analgèsics més actuals.
Moltes vegades el mal humor té força a veure amb la salut de l'esperit. Els disgustos, l'estrès, l'angoixa dels pagaments a terminis,
el desamor i tantes altres causes són difícils d'eliminar o de rebaixar amb cures del cos.
Tot i això, és molt possible, també, que una bona alimentació, una alternança correcta entre feina i descans, uns horaris dosificats
per al son i, en resum, una vida sense excessos ni mancances, siguin bones receptes per a la salut de l'esperit, per al bon humor.


Fer referència a les paraules i expressions proposades al manual i resoldre dubtes de comprensió. Atenció als mots: ximpleria
(no *tonteria), acudit (no *xiste) i floreta (no *piropo).

 Converses en petits grups



Durada aprox. 50 minuts

Formar grups de tres o quatre xerraires i convidar‐los a conversar a partir de les preguntes del manual, organitzades per
blocs. Nivell inicial: blocs 1 o 2. Nivell mitjà: bloc 3. Nivell avançat: blocs 4 o 5.
Seguir el desenvolupament autònom de les converses per corregir errors, proposar formes genuïnes i resoldre dubtes.
Convidar els membres del grup a fer referència, en les converses, al seu país o regió de procedència.

 Punts d’atenció


Durada aprox. 10 minuts

Mantenir els mateixos grups i proposar‐los que facin atenció a punts concrets de lèxic o d’estructura de frases (punts
enumerats al manual a les pàgines 58‐62, i a la guia a les pàgines 109‐113). Si només hi ha un guia o una guia per a la sessió,
seleccionar el nivell més majoritari. Es proposa un exercici per a cada nivell:

Nivell 1: Tenim maneres personals de fer les coses.
Quin punt? Vocabulari. Expressar estats d’ànim diversos.
Què? Estic... trist, content, desanimat, enyorat, enfadat, avorrit, entusiasmat, nerviós, tranquil
Com? Preguntar‐los per què algú pot estar trist, alegre, etc. Exemples: trist (li han donat una mala notícia), content (ha trobat un
amic), desanimat (ha suspès un examen), enyorat (pensa en els pares, que viuen lluny), enfadat (l’han enganyat), avorrit (fa
estona que no té llum elèctric i no pot fer res), entusiasmat (està guanyant el seu equip), nerviós (l’operen demà), tranquil
(comença les vacances)
Nivell 2: Coneixem moltes persones, llocs, coses...
Quin punt? Suggerir un lloc o una acció
Què? “Jo de tu aniria...” “Jo de tu faria...”
Com? Expliqueu l’estructura anterior i demaneu‐los resposta a aquestes situacions: Vull saber per què tinc tan mal humor. Voldria
enamorar‐me d’algú. Tinc ganes de distreure’m de preocupacions. Necessito uns dies de pau i tranquil∙litat. Vull viure
intensament l’afició per un equip de futbol. Vull experimentar l’emoció del perill. Vull perdre’m enmig de la gent.
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Nivell 3: Recordem històries, fets, anècdotes...
Quin punt? Explicar què havia passat anteriorment (guia, pàg. 111)
Què? Frases en temps passat del passat, com ara: Va revisar tot el que havíem fet fins aleshores. Vam arribar tard i ja havien
tancat. Havia plogut força i vam trobar molts bolets.
Com? Llegiu les frases anteriors, feu‐los adonar de l’ús del temps anterior al passat i demaneu‐los que pensin i diguin frases amb
sentit que el continguin. Per exemple: La Núria havia escrit un esborrany, però el va perdre. Hi havies treballat, oi, en aquesta
empresa?
Nivell 4: Som gent experta i sabem fer moltes coses.
Quin punt? Practicar verbs referits als estats anímics
Què? Acovardir‐se, avorrir‐se, enyorar‐se, entusiasmar‐se, decebre’s, penedir‐se
Com? Comproveu que en saben el significat i demaneu‐los que facin frases de cada verb en què es vegi clar què volen dir.
Exemples: Sigues valent i no t’acovardeixis. A les tardes no sé què fer i m’avorreixo. Penso sovint en la meva àvia i l’enyoro. Em
vaig entusiasmar amb la idea. Em va decebre la teva resposta: esperava més de tu. Ara em penedeixo d’haver‐li causat aquest mal.
Nivell 5: Som coherents i tenim la nostra opinió.
Quin punt? Afirmar una cosa de manera condicional (guia, pàg. 113)
Què? Fer frases derivades utilitzant formes condicionals.
Com? Fer que expressin frases del mateix tipus que: Si els humans poguéssim dominar la pluja, als països rics no en faltaria ni en
sobraria mai. Si fos el cas que s'esgotés la font del poble, no sabríem d'on treure l'aigua potable. Si tothom tingués com a prioritat
a la seva vida ser solidari amb els altres, no hi hauria al món tantes injustícies. Diu la Història Sagrada que si Adam i Eva no
haguessin menjat la poma prohibida, ara tots viuríem al Paradís.






En gran grup, proposar als xerraires una pràctica de pronunciació, tot llegint i repetint un embarbussament (vegeu‐los a la
pàgina 70 del manual).

Lectures

En gran grup, llegir i comentar el poema o la cançó proposada al manual. Llegir el text literari, comentar‐lo i resoldre dubtes
de comprensió. Segons el nivell dels xerraires, fer‐los lectors dels textos.
Llegir o fer llegir l’acudit relacionat amb el tema, a les pàg. 66‐69 del manual o a les pàg. 115‐118 de la guia.

 Referents de catalanitat



Durada aprox. 10 minuts

Durada aprox. 10 minuts

Llegir i comentar l’explicació que es fa al manual: Els pallassos.
Comentar breument algun aspecte que relaciona el tema amb els Països catalans. Per exemple:



Humoristes catalans: Eugeni, Toni Soler, Joan Capri, Mary Sampere, Andreu Buenafuente, la Trinca (Miquel Àngel Pasqual,
Josep M. Mainat i Toni Cruz), Vicenç Cartanyà, etc.
 Pallassos i actors còmics: Charlie Rivel, Tortell Poltrona (Jaume Mateu), el Tricicle (Joan Gracia, Paco Mir i Carles Sans)
 Circ Cric. Museu del Còmic (Castell de Montjuïc, Barcelona). Saló Internacional del Còmic, de Barcelona
 ONG Pallassos sense Fronteres

 Activitat de gran grup


Triar una de les activitats per fer en grup de les pàgines 75‐87 i dur‐la a terme. Propostes: Núm. M‐9 del nivell mitjà: Toca,
toca!. Núm. I‐9 de nivell inicial: Em toco el nas. Núm. A‐3 de nivell avançat: Estats d’ànim.

 Comiat




Durada aprox. 20 minuts

Durada aprox. 10 minuts

Comentar propostes per aprendre més català i participar en entorns catalans. Vegeu la secció del manual “Català a l’abast”
(pàgines 63 ‐65 del manual). Per exemple: participar en el programa www.parlacatala.org de converses en català per mitjà
de Skype
Proposar una tasca específica per fer durant la setmana. Per exemple, preparar un acudit interessant, per explicar‐lo en
català a la sessió següent.
Anunciar als xerraires el tema de conversa de la sessió següent per tal que puguin comprendre les preguntes, comprovar si
saben les paraules i expressions, i llegir els textos que es proposen.
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10. La família
Motors de conversa (manual, pàg. 26)
1. Per començar a parlar  Parleu de com sou i què feu.





Quines festes familiars teniu costum de celebrar?
Quins àpats del dia feu normalment acompanyats de la família?
Us agrada estar‐vos a casa xerrant, veient la tele, escoltant música, llegint...?
Què acostumeu a fer quan sortiu amb la família o amb la parella, menjar en un restaurant, veure algun espectacle,
fer una excursió, passejar, practicar algun esport...?
 Conserveu coses dels avis, dels pares, vostres o dels fills? Quines? No us fa res que ocupin espai a casa?
 Amb qui acostumeu a celebrar el dia del vostre aniversari, amb la família o amb els amics?

2. Per començar a parlar  Parleu del que coneixeu.







Si teniu germans o germanes, podeu dir‐nos si són més grans o més petits que vosaltres i quants anys us porteu?
Hi ha nens petits o nenes petites a casa vostra o a la vostra família? Expliqueu‐nos quants anys tenen i com són.
Hi ha algun familiar que sigui calb? Com ho porta? Està satisfet i conformat o més aviat enutjat per ser‐ho?
Podríeu descriure físicament algú de la vostra família? Penseu en persones altes o baixes, primes o grasses, fortes,
boniques, divertides, extravagants...
Teniu familiars que no viuen prop vostre? Ens podeu dir on viuen?
Com és o com era el vostre avi? I la vostra àvia? Quin és el record més entranyable dels vostres avis?

3. Per llançar‐se a parlar  Parleu del que recordeu.





Quan éreu infants, teníeu bones notes a l’escola? Què passava si no eren bones? Com reaccionaven els pares?
Què fèieu a l’estiu? Anàveu al poble dels avis? Anàveu a la muntanya o us estimàveu més la platja?
Expliqueu‐nos alguna anècdota que recordeu i que tingui relació amb els vostres avis.
Recordeu la primera sortida de més d’un dia que vau fer sense els pares, amb l’escola o amb algun esplai? Com
vau viure l’experiència?
 La vostra família ha viscut sempre on viu ara? Si no és així, expliqueu‐nos d’on vau venir i com vau fer el canvi. Hi
ha alguna anècdota interessant d’aquell temps?
 Teniu o coneixeu avis que surtin molt de casa? Quina mena d’activitats fan?

4. Per parlar millor  Parleu del que sabeu fer.





Què podem fer perquè un nen o una nena s’acostumi a menjar de tot?
Quan es pot obtenir el carnet de família nombrosa? Quins avantatges té?
En quins llocs de la casa és bo que no hi hagi televisor?
En què ens hem de posar d’acord per viure a casa amb harmonia? En els horaris dels àpats? En les hores de llevar‐
se i d’anar a dormir? En la distribució de feines domèstiques? En saber qui compra què i qui paga què? En l’ús de
ràdios, televisors, ordinadors i aparells de música? En altres coses?
 Ens aconselleu tenir animals de companyia a casa? Quins?
 Què ens aconselleu per mantenir el contacte entre parents (germans, cosins, oncles...), sobretot quan viuen molt
allunyats? Festes, dinars, sortides...

5. Per parlar millor  Parleu del que penseu.
 Diuen que la família és el fonament de la societat. Hi esteu d’acord? Per què hi ha tants trencaments de parella i
tants divorcis?
 Qui influeix més en la vida d’un adolescent, la família o les amistats?
 És fàcil compaginar vida laboral i familiar? Per a qui resulta més problemàtic?
 És important el contacte d’avis i néts? Per què? Esteu d’acord amb l’afirmació «els pares crien els fills i els avis els
malcrien»? Esteu a favor que els fills s’independitzin aviat dels pares i se’n vagin de casa?
 Creieu que les famílies actuals desatenen els pares o els avis quan es fan vells?
 Com valoreu el fet que hi hagi un alt percentatge de famílies monoparentals, és a dir, amb una mare sola o amb un
pare sol?
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10. La família
Paraules i textos per llegir i comentar (manual, pàg. 27)
 Les paraules
Què és?
Com és?/Com està?
Què es fa?

gendre
casolà/‐lana
adoptar

joies

Jove
benvolgut/‐guda
néixer

vestits

avi
nadiu/nadiua
estimar

fotografies
Records de família

oncle
pròxim/pròxima
conviure

cosí
llunyà/‐nyana
festejar

joguines

 Les expressions





Ai, mare meva!: exclamació espontània, dita en moments d’emoció intensa.
Ser una marassa: ser una mare excessivament condescendent amb el fills.
Ésser de casa: ser persona a qui plau estar‐se a casa amb la família.
Ser ben bé fill de son pare (o de sa mare): assemblar‐s’hi molt.

 El poema. Família, de Núria Albó
Els ulls de la mare
no els té ningú més;
són com les onades
que bressen vaixells.

Les mans del meu pare
són com les arrels
que aguanten els arbres
i els fan créixer drets.

El pare i la mare
i tots els germans
són com una pàtria
que ens fa ser més grans.

 L’escriptor. Quim Monzó
Quan l’ Armand va arribar a la sala ja hi era tothom, fent‐se petons, rient, xerrant amb veu cada cop més alta, per fer‐
se sentir: son pare, sa mare, els cosins, l’oncle, les ties, els altres oncles i aquells cosins més llunyans, que de fet no
eren cosins i si en deia així era perquè pertanyien a branques de la família tan allunyades que no sabia en quina
categoria exacta classificar‐los.
Van dinar, un àpat que va durar hores, i tot seguit va començar la sobretaula, amb el fum deIs cigars que ho va anar
envaint tot. Les ampolles de xampany buides anaven acumulant‐se a l’habitació entre l’habitatge i el taller, les ties no
paraven de tallar pastissos i els cosins més grans posaven discos. L’ aire era espès i amb gust de xocolata. Els cosins
petits (l’Armand, la Guinovarda, la Gisela, el Guitard, el Llopart...) van demanar permís per aixecar‐se de taula i van
córrer cap a l’habitació de l’Eginard, a jugar amb les casetes de fusta, amb teulada i portes, i finestres pintades de tots
Extret de Guadalajara
colors.

 L’explicació: L’hereu i la pubilla
L'hereu és la persona designada per rebre una herència. A Catalunya és la institució catalana que atorga els béns
familiars al fill més gran, o hereu. Sorgeix a l'edat mitjana per la necessitat d'evitar la divisió del patrimoni familiar i
mantenir‐ne l'economia, basada llavors en l'agricultura. D'acord amb el Codi Civil de Catalunya (abans Codi de
successions) per a la validesa d'un testament és imprescindible que contingui la designació d'un hereu (o més d'un).
La pubilla era l'hereva, contrapartida femenina de l'hereu o receptor de l'herència de sexe masculí. Tradicionalment,
quan no hi havia cap fill mascle, era la noia que heretava la casa i la fortuna familiar a la mort del pare a la Catalunya
ancestral.
Extret de la Wikipèdia
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10. La família
Guia de conducció de la sessió
 Rebuda



Durada aprox. 5 minuts

Per anunciar el tema, es podria demanar als assistents que pensessin un regal per a algun dels seus familiars (reals o
imaginaris) i després expliquessin al conjunt quin regal havien pensat, a qui li donarien i per què.
Demanar si han acomplert la tasca que se’ls ha encarregat en la sessió anterior.

 Introducció temàtica


Durada aprox. 5 minuts

Llegir i comentar breument aquest text sobre els avis i les àvies.

És freqüent sentir a dir que el frec a frec amb els avis ha estat una experiència molt enriquidora. I és cert. Potser han estat en algun
moment més permissius que no els pares i han fet els ulls grossos en alguna ocasió, però, per damunt d’aquestes petites trifulgues,
els avis han estat un bàlsam de les nostres tribulacions, una lliçó d’història viva, plena de vicissituds i conquestes, una companyia
inigualable en absència del pare o de la mare, i un doll d’estimació. Tot i la inexorable llei de vida, la seva mort ens trastoca
íntimament; quan ells falten, falta una part de nosaltres mateixos. Però tot això, que és ben cert, contrasta esgarrifosament
l’abandó i d’oblit que massa sovint es percep en residències de gent gran.


Fer referència a les paraules i expressions proposades al manual i resoldre dubtes de comprensió. Atenció al mot
nadiu/nadiua (no *natiu/nativa).

 Converses en petits grups



Durada aprox. 50 minuts

Formar grups de tres o quatre xerraires i convidar‐los a conversar a partir de les preguntes del manual, organitzades per
blocs. Nivell inicial: blocs 1 o 2. Nivell mitjà: bloc 3. Nivell avançat: blocs 4 o 5.
Seguir el desenvolupament autònom de les converses per corregir errors, proposar formes genuïnes i resoldre dubtes.
Convidar els membres del grup a fer referència, en les converses, al seu país o regió de procedència.

 Punts d’atenció


Durada aprox. 10 minuts

Mantenir els mateixos grups i proposar‐los que facin atenció a punts concrets de lèxic o d’estructura de frases (punts
enumerats al manual a les pàgines 58‐62, i a la guia a les pàgines 109‐113). Si només hi ha un guia o una guia per a la sessió,
seleccionar el nivell més majoritari. Es proposa un exercici per a cada nivell:

Nivell 1: Tenim maneres personals de fer les coses.
Quin punt? Vocabulari. Dir el parentiu d’una persona.
Què? pare – mare, marit – dona, germà – germana, fill – filla, avi – àvia, nét – néta, oncle – tia, cosí – cosina; gendre – jove;
cunyat – cunyada, sogre – sogra
Com? Demanar qui és cada parent dels que s’enumeren: La mare del meu germà. El fill del meu oncle. La mare del meu cosí. La
dona del meu fill. La filla del meu fill. La mare del meu pare. El marit de la meva filla. El marit de la meva germana, el pare de la
meva dona. El pare del meu marit. La germana del meu marit. La germana del meu pare. Etc.
Nivell 2: Coneixem moltes persones, llocs, coses...
Quin punt? Comparar característiques (guia, pàg. 110)
Què? és el més bo de tots / és més bo que aquell / és tan bo com aquell / és menys bo que aquell
Com? Preneu unes imatges de gent diversa, com ara http://ves.cat/dhhG. Demaneu quin personatge és el més gran de tots, quin
dels dos està més gras o més prim, etc.
Nivell 3: Recordem històries, fets, anècdotes...
Quin punt? Explicar què va dir algú, en el passat (guia, pàg. 111)
Què? Frases com aquestes: Ens va explicar que cantava en una coral. Va confessar que tenia un tresor amagat. Deia que tenia
fred.
Com? Demanar que facin frases del mateix estil començades amb els verbs següents: comentar, confessar, dir, explicar, fer saber.
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Nivell 4: Som gent experta i sabem fer moltes coses.
Quin punt? Expressar la inclusió o l’exclusió total de persones (tothom, ningú) guia, pàg. 112)
Què? Tothom, ningú
Com? Demaneu que pensin en situacions familiars i obtinguin frases que incloguin els termes “tothom...” o “ningú...” Per
exemple: Tothom té dret a una família. Ningú no pot menysprear els pares. A ningú li agrada que critiquin la seva família.
Nivell 5: Som coherents i tenim la nostra opinió.
Quin punt? Posar una pega, un entrebanc (guia, pàg. 113)
Què? Però. Amb tot. No obstant això. Ara bé. Així i tot.
Com? Fer que expressin frases tot utilitzant els connectors adversatius anteriors. Per exemple: Hi ha actuacions de circ
espectaculars, però comporten un gran risc d’accident. / Mirar la televisió treu temps a la lectura; amb tot, també és una font
d’informació. / Sembla que no es venen gaires llibres; no obstant això, diuen que la gent llegeix més que abans. / Les lleis són
justes; ara bé, de vegades poden ser injustes si canvien les circumstàncies. / La Terra pateix un procés d’escalfament; així i tot,
encara poden venir hiverns amb temperatures força baixes.







En gran grup, proposar als xerraires una pràctica de pronunciació, tot llegint i repetint un embarbussament (vegeu‐los a la
pàgina 70 del manual).
Durada aprox. 10 minuts

Lectures

En gran grup, llegir i comentar el poema o la cançó proposada al manual. Llegir el text literari, comentar‐lo i resoldre dubtes
de comprensió. Segons el nivell dels xerraires, fer‐los lectors dels textos.
En gran grup, llegir i comentar algun dels textos sobre l’origen de les paraules jove i senyor, que trobareu a la secció “Les
paraules i els seus orígens” (manual, pàg. 71‐79; guia, pàg. 120‐128).
Llegir o fer llegir l’acudit relacionat amb el tema, a les pàg. 66‐69 del manual o a les pàg. 115‐118 de la guia.

 Referents de catalanitat








Durada aprox. 10 minuts

Llegir i comentar l’explicació que es fa al manual, que relaciona els Països Catalans amb el tema de la sessió: L’hereu i la
pubilla.
Comentar breument algun aspecte que relaciona el tema amb els Països catalans. Per exemple:
Celebracions familiars: naixement, bateig, primera comunió, aniversaris, casament, noces de plata, noces d’or, etc.
Actes típics en què participa la família: dinar de Nadal, nit de Cap d’any, castanyada, foguera de Sant Joan, diada de difunts,
cavalcada de Reis, la rosa i el llibre per Sant Jordi, etc.
L’hereu i la pubilla. Moltes famílies catalanes, a l’Edat mitjana, vivien en petites masies i tenien algun camp per cultivar. Com
que aquest patrimoni era molt escàs, només el fill gran heretava la casa i la terra. En compensació, s’havia d’ocupar dels pares
quan eren vells i dels altres germans solters o malalts. Era l’hereu. Si la família no tenia nois, l’herència es donava a la pubilla,
la filla més gran.
Els drames familiars durant la Guerra civil espanyola, enmig dels dos bàndols acarnissadament enfrontats.

 Activitat de gran grup


Durada aprox. 20 minuts

Triar una de les activitats per fer en grup de les pàgines 75‐87 i dur‐la a terme. Propostes: Núm. A‐2 del nivell avançat:
Retorn al camp. Núm. A‐5, del nivell avançat: Incidències i comentaris.

 Comiat




Durada aprox. 10 minuts

Comentar propostes per aprendre més català i participar en entorns catalans. Vegeu la secció del manual “Català a l’abast”
(pàgines 63 ‐65 del manual). Per exemple: aconseguir comprometre algú amb qui ens trobem sovint, per conversar tots dos
en català.
Proposar una tasca específica per fer durant la setmana. Per exemple: pensar dues activitats que podria fer una família al
barri o a la població on viuen i explicar‐les al conjunt durant la sessió següent.
Anunciar als xerraires el tema de conversa de la sessió següent per tal que puguin comprendre les preguntes, comprovar si
saben les paraules i expressions, i llegir els textos que es proposen.
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11. La salut i la malaltia
Motors de conversa (manual, pàg. 28)
1. Per començar a parlar  Parleu de com sou i què feu.







Sou persones resistents al dolor o sou més aviat sensibles?
Us maregeu amb facilitat quan pugeu en un vaixell, un autobús, etc. ?
Teniu costum de llegir els prospectes de les medecines?
Us mareja la vista de la sang? Us fa angúnia entrar en un hospital?
Quins especialistes us fa més por visitar: dentistes, traumatòlegs, ginecòlegs o cirurgians?
Us agrada llegir llibres o revistes que parlin de temes de salut? Quins temes us interessen més?

2. Per començar a parlar  Parleu del que coneixeu.







A la llista de coses pròpies d’una farmaciola, hi afegiríeu algun remei o algun estri més? Cotó fluix, analgèsics,
desinfectants, cremes i remeis, termòmetre...
Quins remeis faríeu servir en aquestes situacions? Ferides, febre, mala digestió, cremades, mal de cap.
Hi ha herbes que van bé per a la salut. En coneixeu? Sabeu per a què serveixen?
Heu estat en algun hospital per algun motiu? És públic o privat? On és? Com és?
On és la farmàcia on teniu costum de comprar els medicaments? Esteu satisfets o satisfetes de la manera com us
atenen?
Quina és la temperatura ideal per al cos humà? Quina és la pressió arterial màxima i quina la mínima perquè es
considerin normals? Quin és el percentatge màxim d’alcohol a la sang que es permet per conduir?

3. Per llançar‐se a parlar  Parleu del que recordeu.







A la infància havíeu tingut, vosaltres o algun germà vostre, malalties típiques de nens com la varicel∙la, el
xarampió, amigdalitis...? Expliqueu‐nos com va ser i quin tractament vau seguir.
Us ha picat una abella alguna vegada? Us ha mossegat un gos o una serp? Quan i com va ser?
Us heu trencat mai un os? Com va ser? Vau trigar molt a recuperar‐vos?
Heu estat ingressats o ingressades alguna vegada en un hospital o en una clínica? Podeu explicar‐nos com us va
anar, quant de temps us hi vau estar, a qui vau conèixer, qui us va venir a visitar...?
Heu atès nens o persones grans malalts a casa? Si és així, com heu compaginat la feina i l’atenció als malalts?
Us han impressionat novel∙les o pel∙lícules que tractaven de persones malaltes? Ens n’expliqueu l’argument?

4. Per parlar millor  Parleu del que sabeu fer.







Coneixeu algun remei per curar el refredat de manera natural?
Expliqueu‐nos exercicis per eliminar la rigidesa muscular deguda a posicions forçades com les que es donen sovint
davant d’un ordinador, en feines rutinàries, etc.
Ens podeu dir per a què són bons o nocius alguns d’aquests aliments? La ceba, els alls, el sucre, l'oli, el tomàquet,
les llimones, les nous...
Quins consells donaríeu a una persona que conviu amb un avi o una àvia que perd sovint la memòria?
És convenient conservar els resultats d’investigacions mèdiques, com ara anàlisis, radiografies, informes
d’hospitals, etc.? Durant quant de temps?
A partir de quina edat i amb quina freqüència convé fer‐se anàlisis per conèixer l’estat de salut?

5. Per parlar millor  Parleu del que penseu.







Què preferiu, la sanitat pública o la privada? Doneu‐ne arguments a favor o en contra.
Creieu que l’esport competitiu és negatiu per a la salut?
Els anuncis de medicaments de la televisió o la ràdio afavoreixen l'automedicació?
És convenient que tothom faci algun curset de primers auxilis?
Té dret un malalt en estat greu de conèixer els detalls de la seva malaltia? I té dret a saber si la seva situació és
terminal?
Quines són les causes més importants de pèrdua de salut al món? Com es podrien reduir? Contaminació, consum
de tabac, accidents de trànsit, mala alimentació, drogues i alcohol, etc.
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11. La salut i la malaltia
Paraules i textos per llegir i comentar (manual, pàg. 29)
 Les paraules
Què és?
Com és?/Com està?
Què es fa?

mareig
malalt/malalta
patir

mareig

blau
sa/sana
esternudar

gra
fotut/fotuda
tossir

picor

febre
feble
revifar‐se

mal de cap

bony
allitat/‐tada
marejar‐se

fred

 Les expressions
 Veure’s les orelles: començar a sentir‐se fort.
 Fer visita de metge: fer una visita molt breu.

 Fer llit: quedar‐se al llit, no llevar‐se.
 Curar‐se en salut: prevenir‐se contra un perill que s’acosta.

 La cançó. Gràcies a la vida, de Mercedes Sousa (fragment)
Gràcies a la vida,
que tot m'ho regala.
M'ha donat la vista
per poder mirar‐te.
Veure llums i ombres,
colors que m'envolten
i totes les llums de la nit estrellada,
i entre un mar de gent, la gent estimada.

Gràcies a la vida
que tot m'ho regala.
M'ha donat l'oïda,
que amb la seva amplada
grava nit i dia
els ocells que canten,
udols i turbines, tempestes i aire,
i paraules tendres que l'amor escampa.

 L’escriptor. Sergi Pàmies
La farmaciola del capellà s’ha obert com la maleta d’un representant de productes farmacèutics. És un tresor, un
mostrari de solucions més o menys ràpides, però sempre eficaces. A l’interior hi conviuen píndoles, elixirs i xarops,
acompanyats per una secció de complements que presideix una capseta metàl∙lica plena de benes, rotllo d’esparadrap
i una xeringa. El capellà busca. Acosta la palmatòria per il∙luminar les etiquetes: noms farcits d’ics, d’is gregues i
d’hacs, que sonen a planeta llunyà però que, en realitat, amaguen composicions, normes per fer‐ne un ús correcte,
indicacions, efectes secundaris, incompatibilitats, dosificacions i, sobretot, el secret de la màgia contra el dolor.
—Vejam— diu el capellà arrufant el nas.
Extret de L’instint

 L’explicació: Sant Roc, patró popular
El 16 d'agost se celebra la festa de Sant Roc, que la tradició popular considera protector contra epidèmies de pesta. A
tot el territori europeu, també a casa nostra, la devoció a Sant Roc s'hi va estendre molt, sobretot a partir del segle XV.
Al nostre país, les festes a llaor de Sant Roc hi són molt arrelades, no solament perquè fou invocat durant segles a fi
que el deslliurés de tantes plagues com l'assolaven, sinó també perquè sembla que va néixer a Montpeller a la
darreria del segle XIII, quan aquesta ciutat llenguadociana formava part del Regne de Mallorca, regit per Jaume II, fill
de Jaume I el Conqueridor. Tot plegat ajuda a explicar per què tants pobles i ciutats del país, com ara Arenys de Mar
(Maresme), Barcelona, Bétera (Camp de Túria), Malgrat de Mar (Maresme), Porreres (Mallorca), Sant Vicenç dels
Horts (Baix Llobregat) i Solsona (Solsonès), celebren la diada de Sant Roc i li han dedicat ermites i capelles.

51

11. La salut i la malaltia
Guia de conducció de la sessió
 Rebuda



Durada aprox. 5 minuts

Per anunciar el tema, es podria demanar que diguessin indisposicions habituals que tenim i que, tot i que ens puguin
molestar, les suportem fent vida normal. Per exemple: estar constipat, tenir tos, tenir un gra, etc.
Demanar si han acomplert la tasca que se’ls ha encarregat en la sessió anterior.

 Introducció temàtica


Durada aprox. 5 minuts

Llegir i comentar breument aquest text sobre la malaltia.

Normalment, organitzem la vida, el temps, l'activitat diària, l'alternança treball/descans o les vacances donant per descomptada
la bona salut de la família. De vegades, però, aquesta seqüència rítmica i harmònica es trenca de sobte perquè algú s'ha posat
malalt, necessita repòs absolut durant un temps o ha quedat provisionalment discapacitat. I encara bo quan són incidències
agudes, passatgeres. En aquestes ocasions es posa a prova la nostra capacitat d'endegar una altra quotidianitat més intensa,
menys concessiva amb els gustos i més compromesa entre uns i altres. Una vida més densa i trescadora, digna de ser
experimentada quan ens arriba, sempre que no sigui finalment insuportable...


Fer referència a les paraules i expressions proposades al manual i resoldre dubtes de comprensió. Atenció als mots:
esternudar (no *estornudar) i malaltia (no *enfermetat).

 Converses en petits grups



Durada aprox. 50 minuts

Formar grups de tres o quatre xerraires i convidar‐los a conversar a partir de les preguntes del manual, organitzades per
blocs. Nivell inicial: blocs 1 o 2. Nivell mitjà: bloc 3. Nivell avançat: blocs 4 o 5.
Seguir el desenvolupament autònom de les converses per corregir errors, proposar formes genuïnes i resoldre dubtes.
Convidar els membres del grup a fer referència, en les converses, al seu país o regió de procedència.

 Punts d’atenció


Durada aprox. 10 minuts

Mantenir els mateixos grups i proposar‐los que facin atenció a punts concrets de lèxic o d’estructura de frases (punts
enumerats al manual a les pàgines 58‐62, i a la guia a les pàgines 109‐113). Si només hi ha un guia o una guia per a la sessió,
seleccionar el nivell més majoritari. Es proposa un exercici per a cada nivell:

Nivell 1: Tenim maneres personals de fer les coses.
Quin punt? Practicar vocabulari sobre afeccions de salut i indisposicions
Què? refredat, tos, esternut, dolor, mal de panxa, mal de cap, febre, picor, mocs
Com? Expliqueu o demaneu que expliquin què és cada indisposició de la llista. Després, doneu‐los les ordres següents i demaneu
a quina indisposició o afecció pertanyen: Fes una dieta suau. Abriga’t. Tapa’t la boca. Pren un analgèsic. Eixuga’t amb un mocador.
Dorm i descansa. Procura no rascar‐te. Fes‐te un bon massatge.
Nivell 2: Coneixem moltes persones, llocs, coses...
Quin punt? Fer suposicions (guia, pàg. 110)
Què? Deu tenir... / Em sembla que és... / Jo diria que té... / Potser té...
Com? Preneu l’activitat de la pàgina 93 i demaneu als xerraires que comentin quina edat suposen que tenen les personatges, a
què es dediquen professionalment, quina és al seva afició principal i què estan desitjant en el moment de la foto.
Nivell 3: Recordem històries, fets, anècdotes...
Quin punt? Fer referència a temps o moments posteriors (guia, pàg. 111)
Què? Una estona després, l’endemà, al mes següent, al cap d’una setmana, passats uns dies...
Com? Demaneu que expliquin dolences passades i les seves conseqüències, tot usant alguna de les expressions temporals
anteriors. Per exemple: Va caure de la bici i es fa fer mal al genoll; passats uns dies el tenia molt inflat i el van embenar. Va agafar
febre, però l’endemà ja no en tenia. Li vaig donar un remei per al mareig i una estona després ja es trobava bé.
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Nivell 4: Som gent experta i sabem fer moltes coses.
Quin punt? Usar amb correcció les expressions mai i sempre. (guia, pàg. 112)
Què? Mai (mai de la vida), sempre
Com? Demaneu‐los que diguin frases relacionades amb la salut i que continguin un d’aquests dos termes: mai, sempre. Per
exemple: Els nens petits no s’han de deixar mai sols a casa. Sempre s’haurien de tenir analgèsics a l’abast.
Nivell 5: Som coherents i tenim la nostra opinió.
Quin punt? Superar una pega que es presenta (guia, pàg. 113)
Què? Fins i tot. / Malgrat que. Encara que. / Tot i que.
Com? Feu que diguin frases on se superi una pega, com aquestes: Jo no em compraria un iot per navegar, fins i tot si fos molt ric. /
És molt convenient fer‐se una revisió mèdica general, malgrat que costi temps i diners. / Sóc un admirador de Jesús Moncada, tot
i que per ara només n’he llegit dues obres. / Jo faig el dinar tots els dies, tot i que no m’agrada cuinar.







En gran grup, proposar als xerraires una pràctica de pronunciació, tot llegint i repetint un embarbussament (vegeu‐los a la
pàgina 70 del manual).
Durada aprox. 10 minuts

Lectures

En gran grup, llegir i comentar el poema o la cançó proposada al manual. Llegir el text literari, comentar‐lo i resoldre dubtes
de comprensió. Segons el nivell dels xerraires, fer‐los lectors dels textos.
En gran grup, llegir i comentar el text que explica l’origen de les paraules malalt i dolent.
Llegir o fer llegir l’acudit relacionat amb el tema, a les pàg. 66‐69 del manual o a les pàg. 115‐118 de la guia.

 Referents de catalanitat



Durada aprox. 10 minuts

Llegir i comentar l’explicació que es fa al manual, que relaciona els Països Catalans amb el tema de la sessió: Sant Roc, patró
popular.
Comentar breument algun aspecte que relaciona el tema amb els Països catalans. Per exemple:



Sants protectors de la pesta i alhora patrons de pobles, viles i ciutats: sant Sebastià, sant Roc, Mare de Déu del Remei, Verge
de la Salut, Mare de Déu del Claustre (Solsona), etc.
 Aigües medicinals: la Font Pudosa de Banyoles (Pla de l’Estany), termes de Caldes de Montbui (Vallès Oriental) i de Caldes de
Malavella (Gironès), les fonts de Cardó (Benifallet, Baix Ebre), etc.
 Balnearis a Caldes d’Estrac, Caldes de Montbui, Caldes de Malavella, Caldes de Boí, Tona, la Garriga, Ax les Thermes
(Cerdanya francesa), etc.
 La medicina: de remeiers a apotecaris i d’apotecaris a farmacèutics.
 Històries de fonts remeieres, balnearis, sanatoris i hospitals dels Països Catalans.

 Activitat de gran grup


Durada aprox. 20 minuts

Triar una de les activitats per fer en grup de les pàgines 75‐87 i dur‐la a terme. Propostes: Núm. M‐1 del nivell mitjà:
Nosaltres t’aconsellem que... Núm. M‐2 del nivell mitjà: Què t’ha passat aquest matí? Núm. M‐13 del nivell mitjà: Sóc mut.
Sóc muda. Ajudeu‐me.

 Comiat




Durada aprox. 10 minuts

Comentar propostes per aprendre més català i participar en entorns catalans. Vegeu la secció del manual “Català a l’abast”
(pàgines 63 ‐65 del manual). Per exemple: freqüentar la biblioteca pública del barri per llegir‐hi diaris o escoltar programes
en català.
Proposar una tasca específica per fer durant la setmana. Per exemple: buscar 5 paraules d’una sola síl∙laba, que facin
referència al cos o a la salut. (Per exemple: tos, fred, cap, peu, mà, ull, pèl, gra, braç, dit, cop, bony, cul, coll, pit, dent, pell,
nas, cos, cor, fel, sang, etc.)
Anunciar als xerraires el tema de conversa de la sessió següent per tal que puguin comprendre les preguntes, comprovar si
saben les paraules i expressions, i llegir els textos que es proposen.
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12. La solitud i la companyia
Motors de conversa (manual, pàg. 30)
1. Per començar a parlar  Parleu de com sou i què feu.







Us agrada xerrar o sou persones més aviat reservades? Què valoreu més dels amics: la companyia, la diversió, el
diàleg, la comprensió, el respecte...?
Acostumeu a fer sortides o trobades amb els amics? Us agrada trobar‐vos sovint amb familiars?
Us fa por estar‐vos sols o soles en un lloc desèrtic, un lloc fosc, un bosc...?
Us agrada tenir una habitació o un despatx per a vosaltres sols o per a vosaltres soles?
Us fa res compartir pis amb algun amic? Què hi trobeu de positiu i de negatiu?
Imagineu que us trobeu en aquestes situacions i digueu com us hi sentiu: sols o soles enmig del carrer i de nit, en
un bosc, davant de molta gent; enmig de multituds a la platja, al carrer, en una manifestació, al metro.

2. Per començar a parlar  Parleu del que coneixeu.







Quina diferència hi ha entre un veí i un company? I entre un company i un amic?
Quines diferències creieu que hi ha entre uns companys i uns socis? I entre uns adversaris i uns enemics?
Podeu dir‐nos detalls que siguin indicis de bona relació entre companys de feina?
Durant la infància, éreu d’alguna colla d’amics? D’on va sortir el grup? Fins a quina edat va durar?
Us trobeu sovint amb grups d’amics o companys? Expliqueu‐nos com són els grups, què us agrada fer...?
Recordeu alguna novel∙la, pel∙lícula o publicació de còmics que tracti de l’amistat entre dues o més persones?

3. Per llançar‐se a parlar  Parleu del que recordeu.







Éreu d’alguna colla, a la infància? Recordeu alguna aventura o entremaliadura que fèieu?
Heu sortit alguna vegada d’excursió o de viatge en grup? Recordeu si heu passat aventures interessants?
Pertanyeu actualment a alguna colla o a algun equip organitzat? Ens expliqueu què feu habitualment?
Sovint l’amistat és fruit d’altres amistats anteriors: de pares, familiars, altres amics... En coneixeu algun cas?
En alguna ocasió heu donat la cara per defensar una amistat? Expliqueu què va passar.
En algun moment us heu trobat que un amic no s’ha comportat com esperàveu i heu tingut un disgust?

4. Per parlar millor  Parleu del que sabeu fer.







Creieu que hi ha algun secret per tenir o mantenir una amistat? Ens en dieu algun?
Imagineu que a un amic o a una amiga li ha succeït una cosa molt satisfactòria (li han atorgat un premi, ha
aconseguit un bon lloc de treball, ha tingut un fill...). Expliqueu‐nos què convé fer en aquests casos.
Suposeu que a un amic o a una amiga li ha succeït una cosa que li ha causat dolor o malestar (se li ha mort un
parent pròxim, l’han acomiadat de la feina, ha perdut unes oposicions...) Aconselleu‐nos maneres de fer‐li costat.
Ens podeu dir alguns detalls agradables que podem tenir amb un amic o una amiga? I ens podeu indicar oblits
imperdonables que no ens hem de permetre amb un amic o una amiga?
Què ens aconselleu que fem si un amic o una amiga ens consulta sobre temes estrictament personals, com ara la
conveniència de deixar la parella, de buscar de tenir un fill, de marxar de casa dels pares, etc.?
Si un dia volem fer una celebració i convidar‐hi amics, familiars, companys, què farem, per no oblidar ningú?

5. Per parlar millor  Parleu del que penseu.







Viure sol o en companyia. Possiblement tot té avantatges i inconvenients. Els podeu comentar? Fixeu‐vos en
aspectes com la independència, la cooperació, el diàleg, l’economia, l’activitat quotidiana...
Quines són les ocasions que afavoreixen la creació de relacions amistoses entre la gent? Treballar o estudiar junts?
Coincidir en una activitat? Accedir a programes que promouen la relació entre persones desconegudes?
Quins són els motius que causen desavinences i distanciament entre amics? Les maneres diferents de pensar? Els
desenganys experimentats en moments importants? L’oblit progressiu per manca de contactes?
Què opineu del fet que molta gent gran visqui sola? Faríeu propostes perquè fos possible viure en companyia?
Hi ha algunes parelles estables que viuen en habitatges separats. Alternen la solitud i la convivència. Creieu que és
viable aquesta forma de viure? Penseu que ho és també quan tenen fills?
Cada vegada és més habitual veure pel carrer un avi o una àvia en companyia d’una persona més jove que no és
un familiar. Què en penseu?
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12. La solitud i la companyia
Paraules i textos per llegir i comentar (manual, pàg. 31)
 Les paraules
Què és?
Com és?/Com està?
Què es fa?

trobada
trempat/‐pada
xerrar

entre la multitud

absència
xerraire
escoltar

gresca
avorrit/‐rida
compartir

enmig de la natura

baralla
animós/‐mosa
obrir‐se

davant del públic

company/panya
aïllat/aïllada
tancar‐se

en un carrer solitari

 Les expressions
 Ésser una aranya de forat: ser algú que fuig de la gent.
 Fer rotlle a part: fer grup separant‐se d’un altre grup.

 Fer pinya: agrupar‐se estretament.
 Ésser un Robinsó: viure sol, independent i aïllat.

 La Cançó manyaga, de Clementina Arderiu
Si una dolça feblesa m'escau,
jo diré com em plauen les roses;
si una dolça feblesa m'escau,
jo ho diria si goses no goses.

Com l'infant que ja sap que és petit
i se'n val amb ingènua malícia;
que ara em sento el voler arraulit,
pres tot ell d'un desig de carícia.

I seré una doneta només,
tota plena de planys i de noses,
i quan vingui l'amat amb son bes
li diré com em plauen les roses.

 L’escriptora. Víctor Català (Caterina Albert)
A casa seva l'hereu i la jove la reberen amb la sorpresa alarmada amb què es rep un hoste perillós que no s'espera. No
que fossin males entranyes l'hereu ni la jove; però a pagès, un vell xacrós que consum i no produeix és un censal, i ja
eren tantes boques! Per a provar, perquè la gent no digués, van donar‐li un got de vi amb sal, i li untaren els polsos i la
boca del cor amb oli de llangardaix, i anaren de seguida pel capellà. Si s'havia de morir, alabat sia Déu! Però, al manc
que se n'anés arreglada. Del metge ningú en parlà: prou que sabien ells que allò de les feridures, quan pitjava de ferm,
no tenia remei; i els metges, al capdavall, no eren més que uns papadineru! Com no podien confessar‐la. perquè no
enraonava, la van extremunciar i es quedaren tranquils: ja havien fet tot lo que calia. Al vespre van recordar‐se de que
no havia menjat res del dia abans, i li portaren un plat de sopa i un got de vi. Després tothom se n'anà al llit, dient a la
malalta que si havia de menester alguna cosa que avisés. L'endemà la jove es quedà a casa, per veure si l'àvia se
n'anava o no. A migdia li va donar la sopa i el gotet de vi, i al vespre altra vegada. Els ulls esparverats de l'enllitada
semblava que volguessin dir alguna cosa; però la jove ja no tenia taleia de mirar‐li els ulls.
Extret de La Vella

 L’explicació: ciutats amigues, ciutats agermanades
L'agermanament entre dues ciutats és l'establiment oficial de lligams de cooperació mútua. Les ciutats agermanades
tenen alguna característica en comú i es comprometen a millorar la coneixença mútua i l'ajuda bilateral.
La carta fundacional del que avui és la Federació Mundial de les Ciutats Unides, defineix l'agermanament com «el
lligam que uneix, amb un esperit d'igualtat i de reciprocitat, els pobles de dos o més països diferents per tal d'afavorir
el contacte entre persones, l'intercanvi de les idees, de les tècniques, dels productes [...] És un instrument de cultura
popular i de formació cívica internacional [...] i no es pot desviar del seu objectiu per interessos personals, partidaris o
polítics». (La Charte des villes jumelées, Aix‐les‐Bains, 1957).
La idea va sorgir després de la Segona Guerra Mundial dintre del procés d'integració europea, i avui compta amb el
suport de la Unió Europea. Els agermanaments institucionals són promoguts i gestionats per les institucions locals,
principalment ajuntaments, amb una declaració i la signatura oficial d'una carta d'agermanament.
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12. La solitud i la companyia
Guia de conducció de la sessió
 Rebuda



Durada aprox. 5 minuts

Per anunciar el tema, es podria demanar als assistents que diguessin, cadascun d’ells, un lloc on no voldrien estar sols i
expliquessin per què.
Demanar si han acomplert la tasca que se’ls ha encarregat en la sessió anterior.

 Introducció temàtica


Durada aprox. 5 minuts

Llegir i comentar breument aquest text sobre la solitud i la companyia.

Vam néixer sols i sols morirem. La solitud és intrínseca a la nostra existència. Aquesta cambra íntima i intransferible del jo és l'espai
on prenem les vertaderes decisions, el testimoni autèntic de la nostra alegria o tristor; ella sap perfectament els motius reals que
ens impulsen a l'acció. Tan important i decisiu és aquest lloc sagrat del jo que de vegades ens fa basarda i tenim por de restar sols.
Fins i tot hi ha algú que fa temps i temps que no s'ha atrevit a entrar‐hi ni una estona...
Som, també, éssers fets per viure amb els altres. En companyia i comunicació per col∙laborar‐hi, o en oposició i controvèrsia per
fer‐los la guerra. Tant se val. Els altres són aquí i ens fan viure, esperar, estimar; o ens destorben, desesperen i se'ns fan odiosos.
Per això, la trobada amb els altres pot ser alhora tan desitjada i temuda. Sols o acompanyats, vivim i no volem morir.


Fer referència a les paraules i expressions proposades al manual i resoldre dubtes de comprensió. Atenció al mot aïllament ‐
> aïllar (no *aislar).

 Converses en petits grups



Durada aprox. 50 minuts

Formar grups de tres o quatre xerraires i convidar‐los a conversar a partir de les preguntes del manual, organitzades per
blocs. Nivell inicial: blocs 1 o 2. Nivell mitjà: bloc 3. Nivell avançat: blocs 4 o 5.
Seguir el desenvolupament autònom de les converses per corregir errors, proposar formes genuïnes i resoldre dubtes.
Convidar els membres del grup a fer referència, en les converses, al seu país o regió de procedència.

 Punts d’atenció


Durada aprox. 10 minuts

Mantenir els mateixos grups i proposar‐los que facin atenció a punts concrets de lèxic o d’estructura de frases (punts
enumerats al manual a les pàgines 58‐62, i a la guia a les pàgines 109‐113). Si només hi ha un guia o una guia per a la sessió,
seleccionar el nivell més majoritari. Es proposa un exercici per a cada nivell:

Nivell 1: Tenim maneres personals de fer les coses.
Quin punt? Expressar la preferència (guia, pàg. 109)
Què? M’estimo més, prefereixo.
Com? Pregunteu‐los què s’estimen més o què prefereixen i, si s’escau, per què ho prefereixen: la llet calenta o tèbia, la dutxa o el
bany, el mar o la muntanya, l’estiu o l’hivern, anar a dormir d’hora o anar a dormir tard, viure al camp o a la ciutat, viatjar amb
tren o amb cotxe, menjar carn o peix, el cinema o el teatre, la música clàssica o la moderna, etc.
Nivell 2: Coneixem moltes persones, llocs, coses...
Quin punt? Indicar la distància de manera genèrica (guia, pàg. 110)
Què? lluny, a prop
Com? Demaneu que anomenin quatre persones amigues o companyes i que diguin de cada una si viu lluny o a prop seu. També,
que diguin quina viu més lluny i quina més a prop.
Nivell 3: Recordem històries, fets, anècdotes...
Quin punt? Usar amb correcció el passat llunyà (guia, pàg. 111)
Què? Ahir vaig veure... La setmana passada vam anar... Ara fa dos mesos ells van arribar... Ja fa un any que vaig acabar...
Com? Expliqueu quan es fa servir el passat llunyà (comentant coses que ja han passat i es van acabar) i demaneu que expliquin
algun fet del passat relacionat amb amics, coneguts o familiars. Per exemple: L’any passat la meva germana em va regalar un
rellotge. Ahir em vaig trobar amb una amiga d’infància. Fa uns mesos vam celebrar els vint anys de casats.
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Nivell 4: Som gent experta i sabem fer moltes coses.
Quin punt? Remarcar la importància de fer una cosa (guia, pàg. 112)
Què? És molt important... És força convenient... Convé molt...
Com? Demaneu que facin frases explicatives de què cal fer per tenir i mantenir una amistat, tot començant‐les amb les
expressions anteriors. Per exemple: És molt important recordar el dia del seu aniversari.
Nivell 5: Som coherents i tenim la nostra opinió.
Quin punt? Expressar la causa d'una acció o omissió (guia, pàg. 113)
Què? Perquè. / Com que. / Ja que.
Com? Fer que diguin frases del mateix tipus que: M’espero uns dies a decidir què faig, perquè no ho veig gaire clar. / Com que no
ho veig gaire clar, m’espero uns dies a decidir què faig. / Aquest estiu no omplirem la piscina, ja que hi ha molta escassetat
d’aigua. / Hem de ser sempre formals a la feina, perquè tinguin un bon concepte nostre com a treballadors.







En gran grup, proposar als xerraires una pràctica de pronunciació, tot llegint i repetint un embarbussament (vegeu‐los a la
pàgina 70 del manual).
Durada aprox. 10 minuts

Lectures

En gran grup, llegir i comentar el poema o la cançó proposada al manual. Llegir el text literari, comentar‐lo i resoldre dubtes
de comprensió. Segons el nivell dels xerraires, fer‐los lectors dels textos.
En gran grup, llegir i comentar algun dels textos sobre l’origen de les paraules companyia i calamitat, que trobareu a la secció
“Les paraules i els seus orígens” (manual, pàg. 71‐79; guia, pàg. 120‐128).
Llegir o fer llegir l’acudit relacionat amb el tema, a les pàg. 66‐69 del manual o a les pàg. 115‐118 de la guia.

 Referents de catalanitat



Durada aprox. 10 minuts

Llegir i comentar l’explicació que es fa al manual, que relaciona els Països Catalans amb el tema de la sessió: Ciutats amigues,
ciutats agermanades.
Comentar breument algun aspecte que relaciona el tema amb els Països catalans. Per exemple:



Les «Festes modernistes» organitzades per Santiago Rusiñol i on es convidava a artistes amics (Casas, Nonell, Utrillo, Clarasó,
Mas i Fondevila, Regoyos, Zuloaga, Picasso, Pitchot, Anglada Camarasa. etc.)
 L’hostal «Els quatre Gats» (Barcelona), espai de tertúlies literàries i musicals del Modernisme.
 Llocs de tertúlies poètiques, polítiques, filosòfiques...: Les Tertúlies de Malva‐rosa (València), tertúlies «Lluna verda» de
l’ajuntament de Barcelona, Tertúlies polítiques de la CUP, Ripoll (El Ripollès), etc.
 Amistat tradicional entre catalans, mallorquins i valencians.

 Activitat de gran grup


Durada aprox. 20 minuts

Triar una de les activitats per fer en grup de les pàgines 75‐87 i dur‐la a terme. Propostes: Núm. I‐6 del nivell inicial: Qui és
com jo?

 Comiat




Durada aprox. 10 minuts

Comentar propostes per aprendre més català i participar en entorns catalans. Vegeu la secció del manual “Català a l’abast”
(pàgines 63 ‐65 del manual). Per exemple: participar en clubs de lectura organitzats per la biblioteca del barri.
Proposar una tasca específica per fer durant la setmana. Per exemple: buscar noms de nois o de noies en català que es diguin
una mica diferent en altres idiomes. Per exemple (Jordi (George), Agnès (Inés), Guillem (Guillermo), Assumpta (Asunción),
etc.
Anunciar als xerraires el tema de conversa de la sessió següent per tal que puguin comprendre les preguntes, comprovar si
saben les paraules i expressions, i llegir els textos que es proposen.
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13. El barri i el veïnat
Motors de conversa (manual, pàg. 32)
1. Per començar a parlar  Parleu de com sou i què feu.







Us hi trobeu bé, al barri on viviu? Us agrada la zona on està situat?
Esteu satisfets o satisfetes amb el serveis que teniu al barri? Què hi trobeu a faltar?
Us agrada trobar gent coneguda al carrer o preferiu passar desapercebuts o desapercebudes? Teniu bona relació
amb els veïns del replà i els de l’escala?
Hi ha alguna cosa que us molesti del veïnat? Sorolls? Pudors? La brutícia al carrer? Comportaments incívics?
De quines botigues del barri sou clients o clientes habituals? Parleu gaire amb els botiguers i les botigueres?
Compreu la roba al barri on viviu o en un altre lloc? I els electrodomèstics?

2. Per començar a parlar  Parleu del que coneixeu.







Viviu en un carrer o en un passeig, rambla, plaça, avinguda...? Com és? Ample, estret, llarg, curt, recte, tort...?
Quines botigues i quins serveis té el barri on viviu? Hi trobeu a faltar algun servei?
S’hi fa alguna festa durant l’any, al vostre carrer? Expliqueu com és, quan es fa i què s’hi fa.
Al vostre carrer hi ha espais per descansar, com ara bancs, places, parcs, passeigs...? Estan en bones condicions?
Al vostre barri hi ha entitats públiques o privades perquè la gent s’hi reuneixi, faci activitats, amistat, formació...?
El vostre carrer té molt de trànsit? Hi aparquen bé els cotxes i les motos? La gent s’hi pot moure amb facilitat?

3. Per llançar‐se a parlar  Parleu del que recordeu.







Viviu al mateix barri des de sempre? Si no és així, quan i com vau arribar‐hi?
Han passat coses desagradables al vostre barri, com ara atracaments, incendis, accidents, etc.?
Hi ha algun personatge peculiar al vostre barri? Ens expliqueu què fa i per què la gent en parla?
Alguna vegada us heu quedat a les fosques a casa, a l’ascensor, al metro, a la feina…?
Heu tingut sempre els mateixos veïns? Si no és així, quins canvis hi ha hagut al vostre edifici?
Recordeu alguna anècdota que hagi passat entre veïns, al vostre carrer? Penseu en objectes trobats, animals
perduts, confusions entre persones, ensurts, situacions còmiques, etc.

4. Per parlar millor  Parleu del que sabeu fer.







Què s'ha de fer quan hi ha una moto o un cotxe abandonat de fa temps al carrer?
Com ens hem de comportar amb les persones sense sostre que hi dormen?
Recordeu alguna norma posada per l’ajuntament sobre el comportament del veïnat? Horaris de silenci, llocs on no
es pot estendre roba, dia i hora per deixar trastos al carrer, etc.
Com s'hauria de millorar la seguretat del carrer? Amb més guàrdies urbans o urbanes? Amb videovigilància? Amb
un enllumenat més potent?
Aconselleu fer amistat amb els veïns, o creieu que és millor mantenir amb ells una distància cortesa i educada?
Què hem de fer quan veiem algun comportament incorrecte al carrer (defecacions de gossos no recollides, papers
llençats sense mirament a terra, abandó de trastos fora de l’horari establert, etc.)? Adreçar‐nos a les persones que
ho han fet, per manifestar‐los desacord? Fer com si no ho haguéssim vist? Telefonar a l’ajuntament?

5. Per parlar millor  Parleu del que penseu.







Considereu que, en general, la gent del vostre barri o poble és tranquil∙la i respectuosa amb les coses i les
persones? Si no és així, en què caldria millorar? A qui correspondria treballar perquè sigui així?
Què cal millorar perquè els carrers serveixin per circular i per conviure? O potser són dues coses incompatibles?
Quins equipaments municipals considereu que hauria de tenir el vostre barri per oferir els serveis que la població
necessita? Escoles, centres d’atenció sanitària, centres cívics, etc.
Diuen que als barris de les grans ciutats es viu de manera més anònima que als pobles i a les poblacions mitjanes.
Hi esteu d’acord? L’anonimat és un avantatge o un inconvenient?
Cada vegada més, als barris hi persones i grups amb interessos i cultures diverses. Què caldria fer per créixer en
coneixement mutu, convivència i participació de tots?
Trobeu important que hi hagi ofertes culturals al barri, com ara conferències, cursets i tallers sobre temes diversos,
exposicions, jornades culturals, etc.? Qui i com les hauria de promoure?
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13. El barri i el veïnat
Paraules i textos per llegir i comentar (manual, pàg. 33)
 Les paraules
Què és?
Com és?
Què es fa?

botiga
sorollós/‐llosa
passejar

serveis de cultura

afores (els)
allunyat/‐nyada
vendre

pas de vianants
veí/veïna
conviure

serveis de neteja

cantonada
foraster/‐tera
viure

serveis de salut

xamfrà
conegut/‐guda
conèixer

mitjans de transport

 Les expressions
 Deixar algú enmig del carrer: deixar‐lo sense mitjans de vida.
 Fer safareig: comentar coses públicament.

 Ser a quatre passes: ser molt a prop.
 Ser a la quinta forca: ser molt lluny.

 La cançó. El meu carrer, de Joan Manuel Serrat (fragment)
El meu carrer
és fosc i tort,
té gust de port
i nom de poeta.

Estret i brut,
fa olor de gent
i té els balcons plens
de roba estesa.

El meu carrer
no val dos rals:
són cent portals
trencats a trossos

i una font on
van a abeurar
infants i gats,
coloms i gossos.

 L’escriptor. Víctor Mora
La botiga de la mare d’en Leoncio era en un carreró de la banda dreta de la Rambla, en ple Barri Xino. Un dels extrems
de la botiga donava al carrer de l’Hospital, prop dels murs de l’Escola Massana. L ‘altre, donava al carrer de Sant Pau.
A la planta baixa de les cases humides i brutes hi havia, entre altres establiments, tavernes, un forn, una perfumeria,
un niu d’art, un carboner...
Per manca de sol, la roba que estenien als balcons i a les finestres no parava de regalimar. Nens i nenes es passaven,
de finestra a balcó, de balcó a finestra, rebregats tebeos lligats amb cordills.
Els nens es divertien bones estones, seguint amb els ulls, amb gran atenció, trossos de paper lligats amb cordills. Els
papers baixaven cap a les cares dels vianants fins a quasi tocar‐les; un gran silenci es feia aleshores a les finestres i als
balcons. I quan els vianants, sorpresos, se sobresaltaven i allargaven una mà dubitativa, els nens estiraven
bruscament els cordills i esclataven a riure.
Extret d’Els plàtans de Barcelona

 L’explicació: Can Fanga
Es tracta d’una mena de topònim despectiu molt arrelat que designa la ciutat de Barcelona. Prové de quan els carrers
de la ciutat no estaven coberts de l’actual capa d’asfalt, de manera que, quan plovia, el fang esdevenia un veritable
problema per a la mobilitat urbana.
A la fi del segle XIX i al començament del XX, l’inici de la construcció de l’Eixample barceloní va coincidir amb una
llarga temporada de pluges intenses. A més, la presència de nombrosos visitants a causa de l’Exposició Universal de
1888 va fer aparèixer en els intel∙lectuals barcelonins un sentiment d’autoinculpació pel fet que la ciutat no era
presentable a causa del fangueig que hi havia. Va ser aleshores que Barcelona va passar a ser coneguda arreu pel
sobrenom de Can Fanga, sobretot amb la difusió que d’aquest nom en feren els diaris de l’època. Actualment aquesta
locució és encara molt viva, sobretot a les comarques gironines, malgrat que, com hem vist, el seu origen és barceloní.
Traduït i adaptat de Ocho paseos por la historia de Barcelona.
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13. El barri i el veïnat
Guia de conducció de la sessió
 Rebuda



Durada aprox. 5 minuts

Per anunciar el tema, es podria demanar si saben el motiu pel qual s’ha donat un nom a algun carrer pròxim a casa seva.
Demanar si han acomplert la tasca que se’ls ha encarregat en la sessió anterior.

 Introducció temàtica


Durada aprox. 5 minuts

Llegir i comentar breument aquest text sobre el carrer.

Per als ciutadans que no disposem de d'espai obert propi i vivim aplegats en edificis amb pisos l'un al costat de l'altre fent carrers i
places, és important que el carrer no sigui solament una via de circulació de vehicles i persones sense nom. Hauríem d'aconseguir
que continuï essent un espai de trobada, de relació comercial i de palpitació ciutadana, com ha estat sempre, sobretot a l'entorn
del Nostre Mar, la Mediterrània, on les ciutats i els pobles s'han bastit a l'entorn d'una "àgora", la plaça, cor bategador d'un espai
ple de vida i propulsor d'artèries plenes de gent: els carrers.


Fer referència a les paraules i expressions proposades al manual i resoldre dubtes de comprensió. Atenció als mots: els
afores (no *les afores) i conèixer ‐> conec (no *coneixo).

 Converses en petits grups



Durada aprox. 50 minuts

Formar grups de tres o quatre xerraires i convidar‐los a conversar a partir de les preguntes del manual, organitzades per
blocs. Nivell inicial: blocs 1 o 2. Nivell mitjà: bloc 3. Nivell avançat: blocs 4 o 5.
Seguir el desenvolupament autònom de les converses per corregir errors, proposar formes genuïnes i resoldre dubtes.
Convidar els membres del grup a fer referència, en les converses, al seu país o regió de procedència.

 Punts d’atenció


Durada aprox. 10 minuts

Mantenir els mateixos grups i proposar‐los que facin atenció a punts concrets de lèxic o d’estructura de frases (punts
enumerats al manual a les pàgines 58‐62, i a la guia a les pàgines 109‐113). Si només hi ha un guia o una guia per a la sessió,
seleccionar el nivell més majoritari. Es proposa un exercici per a cada nivell:

Nivell 1: Tenim maneres personals de fer les coses.
Quin punt? Expressar la freqüència d’un fet (guia, pàg. 109)
Què? Sempre, gairebé sempre, molt sovint, de vegades, de tant en tant, gairebé mai, mai
Com? Després d’identificar els significat de les expressions, feu‐los aquestes preguntes: ¿Vas gaire sovint a... la perruqueria, al
cinema, al teatre, al futbol, a la platja, a l’ajuntament, al zoològic, al bar, al restaurant, al parc, etc.?
Nivell 2: Coneixem moltes persones, llocs, coses...
Quin punt? Explicar com és una persona (guia, pàg. 110)
Què? amb un adjectiu: una dona simpàtica; amb un altre nom: un home del Pakistan; amb un verb: un noi que fa esport.
Com? Demaneu que pensin en dues persones del barri que coneguin i, per torn, expliquin amb detall com són, quina edat tenen,
d’on són, què fan, etc.
Nivell 3: Recordem històries, fets, anècdotes...
Quin punt? Referir‐se a un passat recent (guia, pàg. 111)
Què? Aquest matí / aquesta tarda / aquesta setmana / aquest mes / aquest any... he fet..., he comprat...,
Com? Demaneu que creïn frases començades per un dels inicis de frase anteriors, continuats amb un verb en passat recent (acció
passada en un temps que encara no s’ha acabat). Per exemple: Aquest mes no he fet esport. / Aquest any ha plogut força.
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Nivell 4: Som gent experta i sabem fer moltes coses.
Quin punt? Usar amb correcció les expressions cap , tots, totes (guia, pàg. 112)
Què? Cap, tots, totes
Com? Demaneu que facin frases que continguin algun d’aquests determinants. Per exemple: Al meu barri no hi ha cap oficina de
correus. Avui totes les botigues estan tancades.
Nivell 5: Som coherents i tenim la nostra opinió.
Quin punt? Expressar la finalitat d'una acció (guia, pàg. 113)
Què? Perquè... / Per... / A fi de... / A fi que... / Per tal de...
Com? Fer que diguin frases del mateix tipus que: Es convoquen eleccions en diumenge perquè hi vagi més gent a votar. / És
obligatori portar el cinturó de seguretat per evitar accidents mortals. / Els regidors es reuneixen a fi de trobar solucions als
problemes de la ciutat. / Caldrà fer campanyes a fi que els ciutadans condueixin amb més prudència. / Organitzem un mercat
d’intercanvi per tal de fomentar l’estalvi.








En gran grup, proposar als xerraires una pràctica de pronunciació, tot llegint i repetint un embarbussament (vegeu‐los a la
pàgina 70 del manual).
Durada aprox. 10 minuts

Lectures

En gran grup, llegir i comentar el poema o la cançó proposada al manual. Llegir el text literari, comentar‐lo i resoldre dubtes
de comprensió. Segons el nivell dels xerraires, fer‐los lectors dels textos.
En gran grup, llegir i comentar el text que explica l’origen de la paraula quiosc. El trobareu a la secció “Les paraules i els seus
orígens” (manual, pàg. 71‐79; guia, pàg. 120‐128).
Llegir o fer llegir l’acudit relacionat amb el tema, a les pàg. 66‐69 del manual o a les pàg. 115‐118 de la guia.

 Referents de catalanitat



Durada aprox. 10 minuts

Llegir i comentar l’explicació que es fa al manual, que relaciona els Països Catalans amb el tema de la sessió: Can Fanga
(designació popular de Barcelona).
Comentar breument algun aspecte que relaciona el tema amb els Països catalans. Per exemple:



Les comarques catalanes, una organització basada en el veïnatge: proximitat de comerç i de serveis, facilitat de
comunicacions i uniformitat física (orografia, conques fluvials, etc.)
 Serveis de proximitat a pobles i comarques: centres de salut d’atenció primària, cases de la vila, punts d’informació ciutadana,
policia i bombers, neteja, enllumenat, reciclatge, deixalleria, etc.
 Carrers de les ciutats dels Països Catalans que tenen noms de persones, de fets i de llocs que han estat importants per a la
ciutat en el passat.
 El barri de la Ribera de Barcelona, destruït en part per construir‐hi la Ciutadella.
 El barri del Carme de València, amb les torres de Serrans i de Quart i museus diversos.
 Programa “Viure i conviure”: persones grans acorden conviure amb joves estudiants a casa seva.

 Activitat de gran grup


Durada aprox. 20 minuts

Triar una de les activitats per fer en grup de les pàgines 75‐87 i dur‐la a terme. Propostes: Núm. I‐11 del nivell inicial: El
carter. També: Núm. M‐9 del nivell mitjà: Un home, una dona...

 Comiat




Durada aprox. 10 minuts

Comentar propostes per aprendre més català i participar en entorns catalans. Vegeu la secció del manual “Català a l’abast”
(pàgines 63 ‐65 del manual). Per exemple: assabentar‐se de les activitats culturals que organitzen les biblioteques i
participar‐hi.
Proposar una tasca específica per fer durant la setmana. Per exemple: Esbrinar si al barri on viuen els assistents hi ha
passeigs, passatges, rambles, places i avingudes, i dir‐ne algun nom a la sessió següent.
Anunciar als xerraires el tema de conversa de la sessió següent per tal que puguin comprendre les preguntes, comprovar si
saben les paraules i expressions, i llegir els textos que es proposen.
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14. La natura
Motors de conversa (manual, pàg. 34)
1. Per començar a parlar  Parleu de com sou i què feu.







Teniu costum de mirar o escoltar les previsions del temps? En feu cas? Porteu paraigua quan anuncien pluja?
Us agrada mirar de nit els estels i la Lluna? Us desagrada molt el vent fort, l’huracà?
Us agrada estar‐vos en un lloc alt per contemplar una gran vista panoràmica? Us fan por les alçades? Teniu
vertigen? Us agrada visitar coves? Us maregeu quan navegueu enmig del mar?
A la platja us plau mirar i sentir les onades, contemplar la immensitat del mar, percebre la salabror de l’ambient...?
On preferiu viure, prop del mar o a l’interior i prop de les muntanyes?
Quina estació de l’any us agrada més i quina menys?

2. Per començar a parlar  Parleu del que coneixeu.







Heu presenciat alguna vegada una pluja d’estels? Comenteu‐nos com és.
Podeu explicar com és i quan es forma l’arc de Sant Martí?
Sabríeu anomenar els vuit components de la Rosa dels vents i relacionar‐los amb els punts cardinals? (*)
Com és el clima del vostre lloc d’origen? Podeu explicar com és un clima mediterrani, un clima continental, un
clima tropical, un clima polar? En podeu comparar alguns?
Com és la regió on vau néixer, de mar o de muntanya? Té algun atractiu interessant? Hi fa molt de fred a l’hivern, o
molta calor a l’estiu? Hi plou gaire?
Quines platges coneixeu? Com és la sorra? Hi va molta gent? Hi ha serveis de dutxa? L’aigua és neta?
* N = Tramuntana. NE = Gregal. E = Llevant. SE = Xaloc. S = Migjorn. SO = Garbí o llebeig. O = Ponent. NO = Mestral

3. Per llançar‐se a parlar  Parleu del que recordeu.







Heu visitat espais naturals, com ara cascades, cims, coves, espais submarins? Expliqueu‐nos l’experiència.
Coneixeu festes —d’aquí o d’altres llocs— relacionades amb les estacions de l’any? Expliqueu‐nos què s’hi fa.
Sabeu en què consisteix la tradició de fer cagar el tió? Expliqueu altres tradicions o festes que tinguin el fred o
l’hivern com a motiu (Sant Nicolau, el Pare Noel, l’arbre de Nadal, la festa de l’arbre, etc.).
Us heu mullat de cap a peus alguna vegada a causa de la pluja? Com va ser?
Heu viscut experiències de pluges desmesurades seguides d’inundacions? I de pedregades que hagin destrossat la
natura? I de nevades copioses que hagin cobert carrers i camins? I de gelades intenses?
Heu fet viatges, sortides o excursions pel mar? Us havíeu marejat algun cop? Recordeu alguna anècdota, aventura
o incidència interessant relacionada amb el mar?

4. Per parlar millor  Parleu del que sabeu fer.







Sabeu com identificar l’estrella Polar en una nit estelada?
Quines previsions s'han de tenir amb el cotxe quan fa molt de fred?
Quines precaucions cal adoptar quan hi ha una tempesta elèctrica? I al carrer, quan bufa un vent huracanat?
Com ens hem de comportar, enmig de la natura, per no provocar incendis?
Expliqueu què s'ha de fer per evitar irritacions de la pell, per curar les cremades i per tractar les d'insolacions.
Ens aconselleu la visita d’algun espai natural interessant? Ens suggeriu alguna activitat de contacte amb la natura
que sigui apassionant? On ens hem de dirigir i com ens hem de preparar si la volem fer?

5. Per parlar millor  Parleu del que penseu.







Considereu que s’han fet molts avenços en la investigació de l’Univers?
El nostre país està preparat per resistir glaçades intenses? I per suportar calors extremes? I per fer front als
aiguats? I per superar moviments sísmics? Quines conseqüències se’n deriven si no hi ha previsió suficient?
La construcció actual d'habitatges té en compte l'aïllament del fred i de la calor i la resistència als sismes?
És cert que les radiacions solars són avui més agressives per a la pell? A què es degut aquest augment?
Creieu que la gent és prou prudent a la platja i als rius? Trobeu correcta la circulació de motos d'aigua, barques
amb motor fora borda i petites embarcacions prop de les platges?
L'hivern i el fred són ocasió de grips, pneumònies i pulmonies. Hauria de ser obligatòria, a partir de certa edat, la
vacunació contra la grip abans de l'època hivernal?
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14. La natura
Paraules i textos per llegir i comentar (manual, pàg. 35)
 Les paraules
Què és?
Com és?/Com està?
Què es fa?

atmosfera
meravellós/‐llosa
ploure

els llamps i els trons

estel
feréstec/‐tega
sorprendre

serralada
glaçat/‐çada
pedregar

la neu i el glaç

boira
tempestuós/‐osa
Llampegar

el vent i l’huracà

tramuntana
serè/serena
tronar

la pluja

 Les expressions
 De sol a sol: des que surt el sol fins que es pon.
 Tenir fred als peus: sentir enveja.

 Trencar el glaç: iniciar una conversa.
 Deixar refredar una cosa: no fer‐la quan és oportú.

 El poema. Vinyes verdes, de Josep Maria de Sagarra (fragment)
Vinyes verdes vora el mar:
ara que el vent no remuga,
us feu més verdes, i encar
teniu la fulla poruga,
vinyes verdes vora el mar.

Vinyes verdes del coster:
sou més fines que la userda.
Verd vora el blau mariner,
vinyes amb la fruita verda,
vinyes verdes del coster.

Vinyes verdes, dolç repòs
vora la vela que passa;
cap al mar blinqueu el cos
sense decantar‐vos massa,
vinyes verdes, dolç repòs.

 L’escriptor. Manuel de Pedrolo
Jo me n’anava quan plegaven els obrers, i en Ponç es quedava fins a dos quarts de nou, però aquella era una tarda de
dijous, dia que ell dedicava al festeig, i per això, com de costum, vaig esperar‐lo per tal de sortir plegats.
Havia fet un dia rúfol; des de mig matí que els núvols s’espesseïen sobre la ciutat, i un parell de vegades, durant la
tarda, havien caigut unes gotes precursores. L’arribada de la nit no havia pas millorat les coses, i ara, mentre
davallàvem per l’Eixample, empesos per un ventijol gelat que bufava de la banda del Tibidabo, començava a caure una
tercera gotellada. Al principi semblava inofensiva i no en férem massa cas, però a poc a poc guanyà en intensitat, fins a
transformar‐ se en un veritable xàfec. Ens aturàrem sota la marquesina d’un d’aquests bars vagament elegants que
durant els darrers temps han anat sorgint com bolets pels quatre àmbits de la ciutat, i en Ponç em proposà d’entrar‐hi
a beure una copa.
Extret de Cendra per Martina

 L’explicació: els parcs naturals de Catalunya
Els parcs i paratges naturals són indrets privilegiats per a la pràctica d'esports i activitats a l'aire lliure de tot tipus. Tant
si es tracta d'ecoturisme com de turisme actiu o de natura, dur‐los a terme als racons més bells del nostre país és un
privilegi.
Les diferents activitats que es poden desenvolupar als parcs, i als seus voltants, han de contribuir a un triple objectiu:
Oferir una experiència turística de qualitat al visitant, contribuir al desenvolupament econòmic de les comarques on
s'ubiquen els parcs i sensibilitzar i implicar la població en la necessitat de conservar el patrimoni natural.
Aquests són: Aiguamolls de l'Empordà, Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, Alt Pirineu, Cadí‐Moixeró, Cap de Creus,
Collserola, Delta de l'Ebre, Delta del Llobregat, Els Ports, El Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, L'Albera, Massís del
Pedraforca, Montseny, Montserrat, Poblet, Sant Llorenç del Munt i l'Obac, Serra de Montsant i Zona Volcànica de la
Extret de www.gencat.cat
Garrotxa.
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14. La natura
Guia de conducció de la sessió
 Rebuda



Durada aprox. 5 minuts

Per anunciar el tema, es podria preguntar als assistents quin seria per a ells el lloc ideal per viure‐hi: una zona muntanyosa
aïllada, un poble del camp, una població petita de la costa o una gran ciutat.
Demanar si han acomplert la tasca que se’ls ha encarregat en la sessió anterior.

 Introducció temàtica


Durada aprox. 5 minuts

Llegir i comentar breument aquest text sobre la Terra

La curiositat humana ha estat el principal motor de coneixement. Des de sempre hem volgut saber com és la Terra que ens sosté,
com és que ens volta el Sol amb tanta insistència, per què ara fa fred i ara calor, com s’aguanten allà dalt els astres, què hi ha
damunt d’aquesta immensa cúpula que ens aplega... Al llarg de la història hi ha hagut respostes ingènues, màgiques, mítiques,
divines, demoníaques... Amb la modernitat de la ciència hem entès moltíssimes coses, però aquest consol de la intel∙ligència no
redueix pas la pregona sensació de petitesa i insignificança que experimentem cada nit davant la immensitat del cel i dels estels
que li fan de llumeneres.


Fer referència a les paraules i expressions proposades al manual i resoldre dubtes de comprensió. Atenció als mots:
tempestuós ‐> tempesta (no *tormenta) i atmosfera (no *atmòsfera).

 Converses en petits grups



Durada aprox. 50 minuts

Formar grups de tres o quatre xerraires i convidar‐los a conversar a partir de les preguntes del manual, organitzades per
blocs. Nivell inicial: blocs 1 o 2. Nivell mitjà: bloc 3. Nivell avançat: blocs 4 o 5.
Seguir el desenvolupament autònom de les converses per corregir errors, proposar formes genuïnes i resoldre dubtes.
Convidar els membres del grup a fer referència, en les converses, al seu país o regió de procedència.

 Punts d’atenció


Durada aprox. 10 minuts

Mantenir els mateixos grups i proposar‐los que facin atenció a punts concrets de lèxic o d’estructura de frases (punts
enumerats al manual a les pàgines 58‐62, i a la guia a les pàgines 109‐113). Si només hi ha un guia o una guia per a la sessió,
seleccionar el nivell més majoritari. Es proposa un exercici per a cada nivell:

Nivell 1: Tenim maneres personals de fer les coses.
Quin punt? Expressar una sensació (1) (guia, pàg. 109)
Què? La sensació de pena o de llàstima i la mesura en què l’experimentem (molta, no gaire, gens...).
Com? Presenteu diverses escenes que poden ser motiu de pena o llàstima i demaneu que expressin en quin grau els en provoca:
un gos abandonat a la carretera, un bosc cremat, una persona dormint al carrer, una casa derruïda i sense sostre, un camp de blat
trinxat per la tempesta, una casa negada per la pluja, un nen perdut entre la multitud...
Nivell 2: Coneixem moltes persones, llocs, coses...
Quin punt? Vocabulari: la muntanya i el camp
Què? un cim, una vall, un conreu, una sèquia, un torrent, una fita, un congost, un penya‐segat
Com? Demaneu que defineixin amb una paraula aquests elements descrits: canal d’aigua per regar; punt més alt d’una muntanya;
vall estreta entre muntanyes; espadat de roca sobre el mar; camp de cultiu; depressió entre muntanyes; senyal que marca un límit
de propietat; barranc per on baixa l’aigua de la pluja.
Nivell 3: Recordem històries, fets, anècdotes...
Quin punt? Explicar què va anunciar algú (guia, pàg. 111)
Què? Diuen que ho faran. Van dir que ho farien. / Et prometo que vindré. Et vaig prometre que vindria. Etc.
Com? Demaneu que inventin frases com les anteriors, en present, i amb els verbs prometre, assegurar, garantir, confirmar, jurar,
dir. Feu que s’adonin que han d’usar el futur per continuar. Per exemple: Us prometo que m’ho llegiré. Després, demaneu que
diguin les mateixes frases usant els verbs en passat i s’adonin que utilitzen el condicional. Per exemple: Us vaig prometre que
m’ho llegiria.
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Nivell 4: Som gent experta i sabem fer moltes coses.
Quin punt? Expressar l’obligació de fer una cosa (1) (guia, pàg. 112)
Què? Cal, s’ha de, és necessari, és obligatori, és menester...
Com? Demaneu‐los que diguin normes a complir relacionades amb la natura tot fent servir les expressions d’obligació
esmentades. Per exemple: Cal classificar les deixalles de casa. No s’ha de fer foc al bosc.
Nivell 5: Som coherents i tenim la nostra opinió.
Quin punt? Mostrar les conseqüències d'una acció (guia, pàg. 113)
Què? Així, doncs... / Així que... / Per tant... / De manera que...
Com? Fer que expressin frases del mateix tipus. Exemples: Sembla que renovaran les carreteres de la comarca. Així, doncs,
esperem que s’hi pugui circular amb més tranquil∙litat. / La gent jove sap més idiomes que nosaltres; així que li resultarà sempre
més fàcil rondar pel món, fora del país. / No ha plogut gens, i per tant, no és estrany que els camps de blat i d’ordi facin més pena
que goig. / Ja s’ha provat tot el que es podia provar, de manera que no hi ha res a fer.








En gran grup, proposar als xerraires una pràctica de pronunciació, tot llegint i repetint un embarbussament (vegeu‐los a la
pàgina 70 del manual).
Durada aprox. 10 minuts

Lectures

En gran grup, llegir i comentar el poema o la cançó proposada al manual. Llegir el text literari, comentar‐lo i resoldre dubtes
de comprensió. Segons el nivell dels xerraires, fer‐los lectors dels textos.
En gran grup, llegir i comentar el text que explica l’origen de la paraula planeta i justifica el nom dels dies de la setmana. El
torbareu a la secció “Les paraules i els seus orígens” (manual, pàg. 71‐79; guia, pàg. 120‐128).
Llegir o fer llegir l’acudit relacionat amb el tema, a les pàg. 66‐69 del manual o a les pàg. 115‐118 de la guia.

 Referents de catalanitat









Durada aprox. 10 minuts

Llegir i comentar l’explicació que es fa al manual, que relaciona els Països Catalans amb el tema de la sessió: Els parcs
naturals de Catalunya.
Comentar breument algun aspecte que relaciona el tema amb els Països catalans. Per exemple:
Zones naturals dels Països Catalans: mediterrània (pi, alzina), temperada (roure, faig) i alpina (pi roig, avet).
Diversitat orogràfica: alta muntanya (Puigmal, 2.904 m), planes altes (La Cerdanya), planes d’alçada mitjana (Plana de Vic),
depressions (Depressió central), conques fluvials (Ebre, Ter, Llobregat...), massissos i serralades (Montseny, Serralada
prelitoral i litoral), costa, platja...
Espais naturals prototípics: Pirineus (Vall d’Aran, Vall de Núria...) Costa Brava, Albufera de València, Coves d’Artà, del Drac
(Mallorca), els Ports (Baix Ebre), Els palmerars d’Elx i Oriola (Alacant). Massís del Canigó, Estany de Salses i coves de
Vilafranca de Conflent (Catalunya Nord).
Històries fantàstiques de la mitologia grega, basades en les constel∙lacions del cel.

 Activitat de gran grup


Durada aprox. 20 minuts

Triar una de les activitats per fer en grup de les pàgines 75‐87 i dur‐la a terme. Propostes: Núm. I‐3 del nivell inicial: Paraules
enllaçades.

 Comiat




Durada aprox. 10 minuts

Comentar propostes per aprendre més català i participar en entorns catalans. Vegeu la secció del manual “Català a l’abast”
(pàgines 63 ‐65 del manual). Per exemple: llegir novel∙les de lectura graduada, que disposin de CD per escoltar‐les.
Proposar una tasca específica per fer durant la setmana. Per exemple: escoltar notícies en català sobre el temps i aportar a la
sessió següent dues paraules desconegudes relacionades amb la natura (per exemple: calamarsa, obaga, caramell).
Anunciar als xerraires el tema de conversa de la sessió següent per tal que puguin comprendre les preguntes, comprovar si
saben les paraules i expressions, i llegir els textos que es proposen.
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15. Els animals
Motors de conversa (manual, pàg. 36)
1. Per començar a parlar  Parleu de com sou i què feu.







Us agraden els animals? Us agrada tenir‐ne a casa? Quins? Us agrada anar al zoo o a l’aquari?
Hi ha animals que us fan por? Què feu quan els teniu a prop: us espanteu, crideu, sueu, correu...?
Hi ha animals que us molestin? Per què us molesten? Perquè piquen, perquè fan soroll, perquè se’t posen damunt
la pell, perquè fan teranyines...?
Hi ha animals que us fa angúnia tocar‐los, com ara les serps o les granotes?
Hi ha animals que, en veure’ls, teniu ganes de tocar‐los i acaronar‐los? Gats, gossos, cavalls, bens...
Hi ha animals que, en veure’ls, busqueu la manera d’eliminar‐los? Mosquits, mosques, rates, escarabats...

2. Per començar a parlar  Parleu del que coneixeu.







Tradicionalment els humans hem adjudicat virtuts o defectes a determinats animals, com ara la pau al colom o la
covardia a la gallina. Podeu posar més exemples? Penseu en el lleó, l’elefant, la formiga, l’àliga, etc.
Heu tingut ocasió de contemplar el vol de les aus des d’algun lloc? Quines aus eren i des d’on les vèieu?
Heu vist mai ramats de bens, cabres, cavalls, toros...? On eren? Ens descriviu com era l’indret on pasturaven?
Coneixeu llocs de producció animal, com ara granges de gallines, de conills, de porcs o d’ànecs, piscifactories...?
Com són? On estan situades?
Heu visitat reserves d’animals? Expliqueu‐nos com són, on estaven situades, quins animals es protegien...
Hi ha prop de casa vostra botigues dedicades als animals de companyia? Què hi venen? Quins animals tenen?

3. Per llançar‐se a parlar  Parleu del que recordeu.







Sabeu alguna història, llegenda o conte en què intervingui un animal? Ens l’expliqueu? Recordeu els contes de la
Caputxeta Vermella, les set cabretes, l’ànec lleig, el Patufet...
Si heu estat en contacte amb la natura en sortides, excursions o viatges és possible que hàgiu tingut experiències
amb animals. Ens expliqueu alguna aventura, algun incident o alguna anècdota interessant?
Quina història hi ha des del moment en què una família compra amb il∙lusió un gos fins al dia que l’abandona a la
carretera? En sabeu alguna? Podeu imaginar, si no, què pot haver succeït?
Recordeu situacions en què un animal hagi mossegat o picat algú? Expliqueu‐nos què va passar.
Podeu explicar‐nos què fan els gossos pigall, els gossos d’atura, els que busquen droga, els que rescaten
supervivents, els santbernats? Sabeu alguna història referida a ells?
Teniu o heu tingut animals a casa vostra? Canaris, peixos, gats, gossos, hàmsters... Expliqueu‐nos per quin motiu
els vau adquirir, el temps que els vau tenir i com us en vau desfer.

4. Per parlar millor  Parleu del que sabeu fer.







Com us ho feu per evitar les molèsties de mosquits, mosques, abelles, formigues, o escarabats?
Sabeu quins requisits han de complir les persones que es volen dedicar a la caça o a la pesca?
Com s’ha de portar un gos pel carrer? Hi ha normes sobre la manera de portar‐lo dins d’un cotxe?
Què s'ha de fer per adquirir un animal domèstic? Quines obligacions s'adquireixen?
A quines persones aconsellaríeu de tenir un animal de companyia i a quines no?
Què s’ha de fer si un gos mossega algú? Quines precaucions s’han de tenir per evitar contagis i malalties
infeccioses, com la ràbia o el tètanus? Què cal exigir al propietari del gos? Quan convé denunciar el cas?

5. Per parlar millor  Parleu del que penseu.







Com valoreu el fet de tenir animals domèstics? Quins són els motius pels quals algú decideix tenir‐ne?
Per què hi ha tants gossos abandonats a les ciutats i a les carreteres?
Trobeu bé que hi hagi gossos i gats amb atencions com perruqueries, residències, aliments exquisits...?
Esteu a favor dels esports que es dediquen a capturar animals com són la pesca i la caça? I dels espectacles que
comporten la mort d’animals, com les curses de toros, les lluites de galls, etc.?
Esteu d’acord amb les associacions que lluiten perquè no s’usin pells d'animals per fer abrics, vestits, sabates...?
Creieu que hi ha molts animals en perill d’extinció? A què és deguda aquesta situació? Com es podria evitar la
disminució i la desaparició de les espècies?
66

15. Els animals
Paraules i textos per llegir i comentar (manual, pàg. 37)
 Les paraules
Què és?
Com és?
Què es fa?

ocell
salvatge
ensinistrar

xai

porc senglar
ferotge
cavalcar

ase
brau/brava
pasturar

conill

xai
perillós/‐llosa
caçar

vedella

colom
mans/mansa
escorxar

sardina

 Les expressions
 Ser l’ase dels cops: ser qui s’emporta les culpes.
 Perdre bous i esquelles: perdre‐ho tot.

 Ésser un peix gros: ésser una persona amb molt poder.
 Agafar el bou per les banyes: arriscar‐se fins a l’extrem.

 El poema. La vaca cega, de Joan Maragall
Topant de cap en una i altra soca,
avançant d'esma pel camí de l'aigua,
se'n ve la vaca tota sola. És cega.
D'un cop de roc llançat amb massa traça,
el vailet va buidar‐li un ull, i en l'altre
se li ha posat un tel: la vaca és cega.
Ve a abeurar‐se a la font com ans solia,
mes no amb el posat ferm d'altres vegades
ni amb ses companyes, no: ve tota sola.
Ses companyes, pels cingles, per les comes,
pel silenci dels prats i en la ribera,

fan dringar l'esquellot mentre pasturen
l'herba fresca a l'atzar... Ella cauria.
Topa de morro en l'esmolada pica
i recula afrontada... Però torna,
i abaixa el cap a l'aigua, i beu calmosa.
Beu poc, sens gaire set. Després aixeca
al cel, enorme, l'embanyada testa
amb un gran gesto tràgic; parpelleja
damunt les mortes nines, i se'n torna
orfe de llum sota el sol que crema,
vacil∙lant pels camins inoblidables,
brandant lànguidament la llarga cua.

 L’escriptor. Pere Rovira
Els gats de saló, que passen les hores dormint i engreixant‐se sobre un coixí, són autèntics mestres de la hipocresia. És
probablement cert que només els importa la seva peresa, i per això, per protegir‐la, fingeixen tanta indiferència pels
ritmes de vida que els envolten. De vegades, en alguna casa amiga, m’he entretingut una estona observant una
d’aquestes víctimes de la comoditat, i he vist com es redreça un moment en el seu jaç i tria una de les persones de la
reunió, potser la que riu més sovint, o la que sembla més tímida, i l’observa amb una indolència ferotge, que et fa
pensar que, si no li salta a sobre i li treu els ulls, és perquè sap que l’astúcia l’obliga a assaborir sang només imaginària.
I això és el que deu fer el gat quan es torna a ajaure en el coixí: somiar que no és domèstic i que mata.
Extret de Diari sense dies 1998‐2003

 L’explicació: les orenetes
L’oreneta més estesa a Catalunya i la més simpàtica és l’oreneta de xemeneia, que és coneguda arreu amb el nom sol
d’oreneta. Té gairebé un pam de la punta del bec a la cua, i les seves plomes són acolorides amb més gràcia que les de
cap altra mena d’oreneta. Té tota I’esquena d’un color negre lluent, que sembla blau metàl∙lic, i el front i la gorja d’un
coloret castany rogenc. Té tota la panxa d’un color de palla, i al mig de la cua, que fa com una forqueta, hi té dues
taques blanques que semblen dues perles.
L’oreneta s’escampa per l’Europa i el nord de I’ Àsia. Sol arribar a casa nostra la darrera quinzena de març, i a la
primeria d’abril totes les parelles ja han vingut i totes estan atrafegades amb els nius.
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15. Els animals
Guia de conducció de la sessió
 Rebuda



Durada aprox. 5 minuts

Per anunciar el tema, es podria demanar als assistents que diguessin un animal que els faci por, un que acaronarien de
seguida i un altre que els molesta clarament (per exemple: la pantera, el gat i el mosquit).
Demanar si han acomplert la tasca que se’ls ha encarregat en la sessió anterior.

 Introducció temàtica


Durada aprox. 5 minuts

Llegir i comentar breument aquest text sobre els animals.

Els filòsofs antics definien la naturalesa humana dient que un home és un animal que pensa. El fet de pensar seria l'element
diferenciador de les persones. Actualment, però, aquests límits s'han mostrat més difusos: sabem que hi ha animals que
reaccionen meravellosament davant de situacions inesperades, cosa que ens fa creure que pensen; i hem conegut gent que actua
amb una bogeria que esparvera, cosa que ens fa dubtar que sigui capaç de reflexionar mínimament. Uns i altres convivim en
aquest planeta; nosaltres, pel que sembla, amb la missió de conservar‐ne l'espècie. Es podria discutir si la nostra relació
dominadora amb els animals és correcta o si ens cal canviar perquè la seva companyia sigui duradora i gratificant.


Fer referència a les paraules i expressions proposades al manual i resoldre dubtes de comprensió. Atenció als mots: porc
senglar (no *jabalí), xai (també: be, corder), cavalcar (no *cavalgar) ‐> cavalcada (no *cabalgata).

 Converses en petits grups



Durada aprox. 50 minuts

Formar grups de tres o quatre xerraires i convidar‐los a conversar a partir de les preguntes del manual, organitzades per
blocs. Nivell inicial: blocs 1 o 2. Nivell mitjà: bloc 3. Nivell avançat: blocs 4 o 5.
Seguir el desenvolupament autònom de les converses per corregir errors, proposar formes genuïnes i resoldre dubtes.
Convidar els membres del grup a fer referència, en les converses, al seu país o regió de procedència.

 Punts d’atenció


Durada aprox. 10 minuts

Mantenir els mateixos grups i proposar‐los que facin atenció a punts concrets de lèxic o d’estructura de frases (punts
enumerats al manual a les pàgines 58‐62, i a la guia a les pàgines 109‐113). Si només hi ha un guia o una guia per a la sessió,
seleccionar el nivell més majoritari. Es proposa un exercici per a cada nivell:

Nivell 1: Tenim maneres personals de fer les coses.
Quin punt? Vocabulari. Animals
Què? Gos, gat, cavall, elefant, camell, conill, gall, gallina, porc, ànec, be, vaca
Com? Si disposeu d’imatges, mostreu‐los‐les i ajudeu‐los a reconèixer‐los. (http://ves.cat/cFmX). Ajudant‐vos, si cal, del mim i del
so, feu‐los preguntes com ara: Digueu quin animal... borda, esgarrapa, corre molt, és molt gros i té trompa, va pel desert, és petit
amb orelles llargues i viu al bosc, canta a primera hora del matí, pon ous i té cresta, menja de tot i se’n fan botifarres, pon ous
petits i es mou pels estanys, menja herba i se’n treu llana, menja herba i se’n treu llet. Etc.
Nivell 2: Coneixem moltes persones, llocs, coses...
Quin punt? Comparar persones amb animals
Què? gos, peix, gat, gallina, mussol, ase, porc, rata, anguila
Com? Demaneu que acabin les frases amb el nom de l’animal que correspon: És covard com ... És pobre com... És fidel com... Va
mullat com... Va brut com... Va carregat com... S’esmuny com... Té set vides com... Viu sol com...
Nivell 3: Recordem històries, fets, anècdotes...
Quin punt? Vocabulari: els crits dels animals
Què? Clacar, bordar, renillar, piular, miolar, escatainar, mugir
Com? Doneu‐los la llista de verbs anteriors i pregunteu‐los què fa cadascun dels animals següents: el gos, l’ocell, la vaca, el cavall,
l’oca, el gat, la gallina.
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Nivell 4: Som gent experta i sabem fer moltes coses.
Quin punt? Expressar l’obligació de fer una cosa (2) Evitar expressions impròpies (guia, pàg. 112)
Què? Cal, s’ha de, és necessari, és obligatori, és menester... No: *Es té que... *Hi ha que...
Com? Demaneu‐los que diguin normes a complir relacionades amb els animals tot fent servir les expressions d’obligació
esmentades. Per exemple: És obligatori dur els gossos lligats pel carrer.
Nivell 5: Som coherents i tenim la nostra opinió.
Quin punt? Raonar breument
Què? Esteu d’acord a promoure esports que tenen per finalitat matar animals, com la pesca i la caça?
Com? Demaneu que hi pensin uns minuts i després exposin la llista d’arguments que utilitzarien. Per exemple (en desacord): Això
es feia abans per sobreviure, ara no. Els caçadors usen una arma que es queda a casa i és un perill. Els animals no són les nostres
joguines ni els nostres entreteniments.







En gran grup, proposar als xerraires una pràctica de pronunciació, tot llegint i repetint un embarbussament (vegeu‐los a la
pàgina 70 del manual).
Durada aprox. 10 minuts

Lectures

En gran grup, llegir i comentar el poema o la cançó proposada al manual. Llegir el text literari, comentar‐lo i resoldre dubtes
de comprensió. Segons el nivell dels xerraires, fer‐los lectors dels textos.
En gran grup, llegir i comentar algun dels textos sobre l’origen de les paraules cangur, marrà, calamar i esquirol, que
trobareu a la secció “Les paraules i els seus orígens” (manual, pàg. 71‐79; guia, pàg. 120‐128).
Llegir o fer llegir l’acudit relacionat amb el tema, a les pàg. 66‐69 del manual o a les pàg. 115‐118 de la guia.

 Referents de catalanitat



Durada aprox. 10 minuts

Llegir i comentar l’explicació que es fa al manual, que relaciona els Països Catalans amb el tema de la sessió: Les orenetes.
Comentar breument algun aspecte que relaciona el tema amb els Països catalans. Per exemple:

 Mamífers salvatges en perill d’extinció: l’ós, el llop.
 Mamífers salvatges d’alta i mitja muntanya: l’isard, el porc senglar, la guineu, la geneta, el teixó...
 Animals simbòlics: el burro català, el drac, el rat penat, el gall fer, etc.
 Concurs de gossos d’atura a Castellar de n’Hug (El Berguedà). Festes amb cavalls a Menorca. Correbous de Santpedor,
Cardona (El Bages), Santa Bàrbara i Sant Carles de la Ràpita (El Montsià), etc.
 Zoo i Aquàrium de Barcelona.
 Contes per a infants que tenen els animals com a protagonistes o antagonistes: el Patufet, la Caputxeta vermella, els tres
porquets, la rateta que escombrava l’escaleta, les set cabretes, etc.

 Activitat de gran grup


Durada aprox. 20 minuts

Triar una de les activitats per fer en grup de les pàgines 75‐87 i dur‐la a terme. Propostes: Núm. M‐3 del nivell mitjà:
Jeroglífics 1 (amb algunes il∙lustracions d’animals).

 Comiat




Durada aprox. 10 minuts

Comentar propostes per aprendre més català i participar en entorns catalans. Vegeu la secció del manual “Català a l’abast”
(pàgines 63 ‐65 del manual). Per exemple: participar en les sortides i excursions organitzades per l’entitat Veu Pròpia
(www.veupropia.info)
Proposar una tasca específica per fer durant la setmana. Per exemple: Anotar dos o tres noms de peixos (en una peixateria o
consultant una enciclopèdia) i aportar‐los a la sessió següent.
Anunciar als xerraires el tema de conversa de la sessió següent per tal que puguin comprendre les preguntes, comprovar si
saben les paraules i expressions, i llegir els textos que es proposen.
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16. Arbres, plantes, flors, fruits
Motors de conversa (manual, pàg. 38)
1. Per començar a parlar  Parleu de com sou i què feu.







Hi ha algun arbre que us agradi per la forma, l’olor, el color de les fulles, les flors, els fruits...?
Us agrada cultivar flors i plantes a casa vostra? Preferiu les plantes exteriors o les d’interior?
Què preferiu que us regalin, un ram de flors o una planta? Us agraden els rams de flors seques?
El dia de Sant Jordi acostumeu a regalar roses a les persones que estimeu? Acostumeu a rebre’n, aquell dia?
Què us estimeu més, comprar fruites i verdures directes del camp, o comprar‐les envasades en comerços?
Teniu costum de prendre infusions per algun motiu? Farigola, te, menta, romaní...

2. Per començar a parlar  Parleu del que coneixeu.







Coneixeu plantes medicinals i els usos per a què es fan servir normalment? Coneixeu plantes verinoses? I plantes
que punxin? I plantes que piquin? Sabeu si hi ha plantes que allunyin els mosquits?
Us agrada passejar pels boscos? Què s’hi pot observar amb interès? Què s’hi pot collir durant la passejada?
Al lloc on viviu hi ha vegetació? De quin tipus? Si viviu en una zona urbana, hi ha arbres, plantes o flors als carrers?
Teniu zones enjardinades a prop per poder gaudir de la natura?
Heu visitat alguna vegada parcs o jardins botànics? Feu‐nos‐en una descripció.
Tot viatjant heu conegut paisatges naturals interessants? On estan situats? Què tenien d’interessant?
Coneixeu fruits d’altres països? En sabeu el nom? Quin gust tenen? Com es mengen?

3. Per llançar‐se a parlar  Parleu del que recordeu.







Coneixeu gent que tingui al∙lèrgia al pol∙len, a la pell de préssec, a les gramínies...? Què ha fet per superar‐la?
Si heu anat a buscar bolets alguna vegada, expliqueu l’experiència. Coneixeu casos d’intoxicació o enverinament a
causa d’ingerir bolets verinosos o altres productes vegetals?
Heu assistit a festes populars relacionades amb els arbres o les plantes, com ara la festa de la castanya, de l’arbre,
de la verema, del vi...? Expliqueu‐nos què s’hi fa i quan hi vau assistir.
Durant la infància vau aventurar‐vos a entrar en boscos per construir‐hi cabanes, caçar ocells, collir pinyes,
amagar‐s’hi...? Hi vau anar sols o soles algun cop? I de nit? Vau passar por?
Els boscos han estat tema molt freqüent de contes infantils. En recordeu algun?
Coneixeu oficis del bosc, com ara el de llenyataire, carboner, apicultor, guarda forestal? Ens què consisteixen?

4. Per parlar millor  Parleu del que sabeu fer.







Com s’han de regar les plantes d’interior? Cada quan? Convé tenir‐ne dins dels dormitoris? Què es pot fer per
mantenir‐les bé quan marxem de casa molts dies?
Quines eines de jardineria ens aconselleu de tenir? Tisores de podar, rasclet, cabàs, mànega de regar...
Com s'han de col∙locar els testos a finestres i balcons perquè no puguin caure?
Hi ha molts plats amb ingredients vegetals (amanides, gaspatxos...) Ens en recomaneu algun?
Podeu explicar receptes de postres elaborades a base de fruita? I maneres de fer melmelades i conserves?
Hi ha hortalisses com l’enciam, el tomàquet o l’api, i fruites com les prunes, les maduixes o el raïm que les
consumim sense pelar. Quin tractament els hem de donar per estar segurs que no contenen productes nocius?

5. Per parlar millor  Parleu del que penseu.







Quina importància tenen els espais verds per a les persones, la societat i l’ecologia?
Hi ha suficients jardins públics a les nostres ciutats o als barris? Els respectem?
Conrear plantes i flors comporta regar, podar, treure herbes, remoure la terra, fer rams, etc. Això pot ser un sedant
per algunes persones? Què ens aporta, psicològicament parlant, la dedicació a la natura?
Hi ha herbes que són la base de drogues (opi, haixix, coca, tabac...) Creieu que els governs fan prou per lluitar
contra el seu tràfic i consum? Veieu amb bons ulls el conreu domèstic d’haixix per a usos personals?
L’única causa dels incendis al nostre país i arreu del món és l’augment de les temperatures? Anomeneu‐ne d’altres.
Hi ha països amb manca de productes agrícoles per alimentar la població. Per quins motius creus que es manté
aquesta situació injusta, quan la humanitat ha avançat tant en tecnologia agrícola i en mitjans de transport? Com
es podria canviar la situació precària de tanta gent?
70

16. Arbres, plantes, flors, fruits
Paraules i textos per llegir i comentar (manual, pàg. 39)
 Les paraules
Què és?
Com és?
Què es fa?

llavor
frondós/‐dosa
conrear

pineda

pinyol
gros/grossa
llaurar

alzinar

rosella
menut/menuda
empeltar

blat
humit/humida
florir

roureda

fageda

fageda
tendre/tendra
collir

avetosa

 Les expressions
 Tirar floretes a algú: dir‐li paraules afalagadores.
 Ser a la flor de la vida: ésser jove.

 Anar amb el lliri a la mà: ésser ingenu, crèdul.
 Ésser de bona soca: tenir una complexió sana.

 El poema. El pi de Formentor, de Miquel Costa i Llobera (fragment)
Mon cor estima un arbre! Més vell que l’olivera,
més poderós que el roure, més verd que el taronger,
conserva de ses fulles l’eterna primavera,
i lluita amb les ventades que atupen la ribera
com un gegant guerrer.

Amunt, ànima forta! Traspassa la boirada
i arrela dins l’altura com l’arbre dels penyals.
Veuràs caure a tes plantes la mar del món irada,
i tes cançons tranquil∙les ’niran per la ventada
com l’au dels temporals.

 L’escriptora. Maria Barbal
M’agradava aquella sortida perquè em sentia enmig dels prats resseguint l’herba fosca de les carreretes sense cap
més pensament que es posés al meu cap que la il∙lusió boja d’encertar les clapes ben plenes i d’omplir prompte el
cistell. La caminada era forta però després de pujar tant, només quedaria la baixada que es feia en un no res. Des de
dalt es veien tots els poblets a prop, amb els teulats negres i alguna fumera que s’escapava per dir que hi havia vida.
Amb les galtes bullint i la fresca al coll, ens aturàvem a esmorzar abans de començar a buscar de valent els bolets
preciosos. ¿Qui gosava presentar el guisat de la festa major sense acompanyar‐lo amb un bon suquet de carreretes?
Extret de Pedra de
Els moixarrons encara eren més valorats pels paladars fins, i així tendres, els fèiem en truitada.
Tartera

 L’explicació: plantes i vacances
Les vacances van bé a tothom excepte a les plantes, que, sovint, moren de set. Si teniu previst viatjar preneu nota
d’alguns mètodes que us evitaran perdre la feina feta durant tot un any en només quinze dies.
A banda del conegut sistema del cordó gruixut de cotó que trasllada l’aigua d’una galleda fins a les plantes, hi ha
d’altres fórmules com la de l’ampolla. Consisteix a clavar‐ne una o unes quantes de cap per avall al test, amb un petit
forat al tap i procurant que el coll de l’ampolla quedi ben enterrat i subjecte. L’aigua sortirà de manera lenta i
progressiva durant uns quants dies i les plantes sobreviuran sense problemes.
Si teniu plantes d’interior, moltes vegades n’hi ha prou situant‐les en una habitació fresca i sense sol directe. També
va molt bé agrupar les plantes en alguna sala amb un parell de galledes plenes d’aigua al seu voltant per crear un
microclima humit. Si teniu plantes que necessiten molta aigua, poseu els testos en remull dins la banyera.
Xavi Freixes. AVUI, 26 de juliol de 2007 (fragment)
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16. Arbres, plantes, flors, fruits
Guia de conducció de la sessió
 Rebuda



Durada aprox. 5 minuts

Per anunciar el tema, es podria demanar als assistents que anomenessin infusions que en alguna ocasió hagin pres i
diguessin quan se l’han pres i quins efectes hi buscaven.
Demanar si han acomplert la tasca que se’ls ha encarregat en la sessió anterior.

 Introducció temàtica


Durada aprox. 5 minuts

Llegir i comentar breument aquest text sobre els vegetals.

Els vegetals estan íntimament lligats a nosaltres. Quantes infusions diferents ens podem fer? Quantes drogues no són altra cosa
que vegetals tractats? Què menjaríem si no tinguéssim verdures, hortalisses, fruites, cereals...? Què faríem sense boscos? A molts
ens encanta cultivar plantes i flors, menar petits horts... Ens agrada tenir espais verds al carrer i parcs a la vora per respirar enmig
del brogit de la ciutat. Sabem innombrables coses bones, no tan bones i dolentes de les plantes, dels arbres, de les flors... I ho
sabem encara que visquem immersos en el ciment, l'asfalt, el ferro i el plàstic, eterns enemics de la vida vegetal.


Fer referència a les paraules i expressions proposades al manual i resoldre dubtes de comprensió: Atenció als mots:
gros/grossa (volum) ≠ gran (superfície), pinyol (≠ os), empelt i empeltar (no *injert i injertar).

 Converses en petits grups



Durada aprox. 50 minuts

Formar grups de tres o quatre xerraires i convidar‐los a conversar a partir de les preguntes del manual, organitzades per
blocs. Nivell inicial: blocs 1 o 2. Nivell mitjà: bloc 3. Nivell avançat: blocs 4 o 5.
Seguir el desenvolupament autònom de les converses per corregir errors, proposar formes genuïnes i resoldre dubtes.
Convidar els membres del grup a fer referència, en les converses, al seu país o regió de procedència.

 Punts d’atenció


Durada aprox. 10 minuts

Mantenir els mateixos grups i proposar‐los que facin atenció a punts concrets de lèxic o d’estructura de frases (punts
enumerats al manual a les pàgines 58‐62, i a la guia a les pàgines 109‐113). Si només hi ha un guia o una guia per a la sessió,
seleccionar el nivell més majoritari. Es proposa un exercici per a cada nivell:

Nivell 1: Tenim maneres personals de fer les coses.
Quin punt? Vocabulari. Hortalisses
Què? All, ceba, patata, col, tomàquet, pastanaga, espinacs, mongetes
Com? Porteu, d’algun supermercat, un prospecte amb noms d’hortalisses i verdures. Identifiqueu‐los amb ellls. Després,
demaneu‐los que descriguin un plat complet d’amanida i un primer plat de verdures.
Nivell 2: Coneixem moltes persones, llocs, coses...
Quin punt? Comparar persones amb plantes
Què? pèsol, rosa, roure, bleda, tomàquet, meló, fulla
Com? Demaneu que acabin les frases amb el nom de la planta que correspon: Tremola com... Té el cap pelat com... És fort com...
Li falta vivor, és... Es posa vermell com... És eixerit com... Està fresc com...
Nivell 3: Recordem històries, fets, anècdotes...
Quin punt? Vocabulari. Accions amb les plantes (guia, pàg. 111)
Què? Empeltar, podar, adobar, sembrar, segar, conrear, cavar
Com? Anomeneu els verbs anteriors, pregunteu‐los què signifiquen i ajudeu‐los a comprendre‐ho si no ho saben. Empeltar:
inserir un branca d’un arbre dins del tronc d’un altre. Podar: treure branques o fulles d’un arbre. Adobar: fornir d’adob terres de
conreu. Sembrar: escampar llavors en una terra preparada. Segar: Tallar el blat o l’herba amb un estri. Conrear: treballar la terra
perquè doni fruit. Cavar: treballar la terra amb l’aixada.
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Nivell 4: Som gent experta i sabem fer moltes coses.
Quin punt? Usar amb correcció expressions espacials absolutes (guia, pàg. 112)
Què? Enlloc, a tot arreu, per tot arreu
Com? Demaneu que diguin frases referides als arbres, plantes i flors (o a altres elements) i que continguin aquestes expressions.
Per exemple: Al meu carrer no hi ha arbres enlloc. Al meu barri no he trobat floristeries enlloc. Al meu poble, hi ha geranis per tot
arreu: als balcons, a les voreres...
Nivell 5: Som coherents i tenim la nostra opinió.
Quin punt? Comentar breument
Què? La gent respecta els jardins públics?
Com? Demaneu que hi pensin uns minuts i després exposin la llista de constatacions sobre aquesta qüestió. Per exemple: Hi ha
gent amb gossos que els deixen córrer per la gespa i fer‐hi necessitats. Hi ha gent que és molt respectuosa amb les plantes. Sovint
hi ha qui llença papers i llaunes a terra, fora de les papereres.







En gran grup, proposar als xerraires una pràctica de pronunciació, tot llegint i repetint un embarbussament (vegeu‐los a la
pàgina 70 del manual).
Durada aprox. 10 minuts

Lectures

En gran grup, llegir i comentar el poema o la cançó proposada al manual. Llegir el text literari, comentar‐lo i resoldre dubtes
de comprensió. Segons el nivell dels xerraires, fer‐los lectors dels textos.
En gran grup, llegir i comentar algun dels textos sobre l’origen de les paraules carbassa, civada i xocolata, que trobareu a la
secció “Les paraules i els seus orígens” (manual, pàg. 71‐79; guia, pàg. 120‐128).
Llegir o fer llegir l’acudit relacionat amb el tema, a les pàg. 66‐69 del manual o a les pàg. 115‐118 de la guia.

 Referents de catalanitat



Durada aprox. 10 minuts

Llegir i comentar l’explicació que es fa al manual: Plantes i vacances.
Comentar breument algun aspecte que relaciona el tema amb els Països catalans. Per exemple:





Els jardins de diferents èpoques: medievals (claustres de monestirs), romàntics , anglesos, moderns...
La massa forestal de Catalunya (60%). Les torres de guaita de boscos.
Jardins: la Devesa (Girona), parc de Sant Eloi, de Tàrrega, Palau de Pedralbes, el Parc Güell, parc de la Ciutadella (Barcelona).
Jardins botànics Mar i Murtra i Pinya Rosa de Blanes (La Selva); Jardí Botànic de la Universitat de València.
 Mercat de flor i planta ornamental de Catalunya (Vilassar de Mar, el Maresme). Fira de l’Avet d’Espinelves i Fira de la
Castanya de Viladrau (Osona).
 Festes de l’arbre a Palouet (la Segarra), a la Cerdanya, Cornellà del Terri (el Gironès), Muntanyola (Osona), Centelles (Osona)
etc.
 Tradició de regalar una rosa a persones estimades el dia de Sant Jordi.

 Activitat de gran grup


Durada aprox. 20 minuts

Triar una de les activitats per fer en grup de les pàgines 75‐87 i dur‐la a terme. Propostes: Núm. A‐7 del nivell avançat:
Creació d’endevinalles (n’hi ha moltes que es poden referir a plantes. Vegeu, al solucionari del manual: el blat, l’albergínia, la
pera, l’ametller, la taronja...). Se’n podrien fer de noves sobre el plàtan, la rosa, el xiprer, el gira‐sol, etc.

 Comiat




Durada aprox. 10 minuts

Comentar propostes per aprendre més català i participar en entorns catalans. Vegeu la secció del manual “Català a l’abast”
(pàgines 63 ‐65 del manual). Per exemple: escoltar un programa de ràdio fet en català.
Proposar una tasca específica per fer durant la setmana. Per exemple: visitar una zona enjardinada, anotar les plantes que hi
ha i enumerar‐les a la sessió següent.
Anunciar als xerraires el tema de conversa de la sessió següent per tal que puguin comprendre les preguntes, comprovar si
saben les paraules i expressions, i llegir els textos que es proposen.
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17. L’ecologia
Motors de conversa (manual, pàg. 40)
1. Per començar a parlar  Parleu de com sou i què feu.







Què experimenteu quan trobeu vidres ratllats al metro o a l’autobús, defecacions de gos a les voreres, parets
pintades sense sentit? Ràbia? Pena? Tristesa?
Us agrada el sistema de seleccionar i posar escombraries als contenidors? Se us fa pesat seleccionar la brossa?
En què us fixeu més, a casa: en l’estalvi d’aigua, o en l’estalvi d’energia?
Beveu aigua de l’aixeta o d’ampolla? Quina diferència de gust hi trobeu?
Mireu programes de televisió que tractin del medi ambient i ens mostrin l’estat de la flora, la fauna, les ciutats, els
camps, el mar? N’hi ha algun que us agradi especialment?
Us interesseu per les notícies sobre el medi ambient? N’hi ha cap que us hagi preocupat o alegrat especialment?

2. Per començar a parlar  Parleu del que coneixeu.







Com són els contenidors del vostre barri? Quantes bosses de brossa diferents feu servir per destriar‐la?
On hi ha contenidors per a piles prop de casa vostra? On llenceu els medicaments caducats?
Al vostre carrer trobeu sovint deixalles fora dels contenidors?
Fa un temps no hi havia aigua corrent ni electrodomèstics. Sabeu com eren els llums de carbur, els llums d’oli, les
neveres de gel, els safareigs dels pobles, els molinets de cafè...?
Heu estat en països amb molt poca aigua potable? En quins? Expliqueu com es viu allà aquesta escassetat.
Coneixeu sistemes de reg diferents de la inundació, com el gota a gota o l’aspersió? Com funcionen?

3. Per llançar‐se a parlar  Parleu del que recordeu.







Heu anat alguna vegada a algun lloc (parc, espai natural, font, refugi...) i us heu trobat que era ple de brutícia?
Heu visitat alguna vegada un parc zoològic? Amb qui? Quins animals vau veure?
Havíeu fet sortides escolars sobre temes ecològics (la vida en un delta, uns aiguamolls, un riu...)?
Coneixeu històries, pel∙lícules, novel∙les o contes que facin referència a la conservació de la naturalesa? Expliqueu‐
nos l’argument que presenten.
Recordeu desastres ecològics recents, com ara incendis, inundacions, contaminació marítima, huracans, fugues
radioactives o químiques...? Ens expliqueu com va ser, a qui va afectar, què en deien els testimonis...?
Coneixeu animals que hagin canviat de conducta o d’hàbitat per causa de l’activitat humana? Ens expliqueu què
feien abans i quins canvis han experimentat?

4. Per parlar millor  Parleu del que sabeu fer.







Quins consells ens doneu per estalviar aigua a casa? Penseu en el rentavaixelles, la rentadora, el bany, la cuina, les
plantes, la neteja...
I per estalviar energia? Penseu en l’aire condicionat, la calefacció, els aparells elèctrics, l’aïllament tèrmic...
Com es pot reduir el volum d'ampolles, bidons, envasos i caixes perquè ocupin menys espai als contenidors?
Com podem organitzar a casa, i de manera pràctica, les diferents deixalles que produïm?
Quines coses s'han de portar a les deixalleries?
Podem fer alguna cosa per consumir menys paper i cartró?

5. Per parlar millor  Parleu del que penseu.







Penseu que podem, entre tots, reduir la gran quantitat de deixalles que produïm? N’estem prou conscienciats?
Considereu que és antiquada la gent que repara les coses abans de llençar‐les? Estan de baixa les feines de
restauració de mobles i les de reparació de sabates, peces de roba, aparells elèctrics...?
Hi ha espècies vegetals i animals que són en perill d’extinció. Creieu que aquests perills augmentaran o que entre
tots farem alguna cosa per conservar‐les? En què us baseu per afirmar‐ho?
El respecte a la natura i l’estalvi energètic haurien de ser valors inculcats des de la infància? Qui els hauria de
promoure, l’administració, la família o l’escola?
Creieu que som prou conscients, en general, que l’aigua potable és un bé escàs i que no la podem malgastar?
Creieu que som prou conscients, en general, que l’aire de l’atmosfera, si no hi fem alguna cosa, cada cop tindrà
més òxid de carboni? En què ens pot afectar? Què hauríem de fer per evitar‐ho?
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17. L’ecologia
Paraules i textos per llegir i comentar (manual, pàg. 41)
 Les paraules
Què és?
Com és?
Què es fa?

hivernacle
sostenible
estalviar

tancar aixetes

entorn
profitós/‐tosa
malbaratar

abocador
creixent
gaudir

apagar llums

mesura
decreixent
aprofitar

estalviar energia

benestar
agressiu/‐siva
assolir

reciclar residus

 Les expressions
 Anar brut com una guilla: anar molt brut.
 No haver‐hi un pam de net: haver‐hi negocis bruts.

 Deixar algú com un drap brut: denigrar‐lo.
 Fer net : solucionar una cosa definitivament.

 El poema. El gessamí i la rosa, Josep Carner
Colliu la rosa de dia
i de nit el gessamí;
el gessamí en una tanca,
la rosa enmig del jardí.

Lleument, tendrament gronxada,
la rosa mor en un si;
el gessamí, quan l'amada
s'ajeu, pàl‐lida, a dormir,
el té viu, sense saber‐ho,
als cabells que es descenyí.

La rosa fa enamorar‐se
i el gessamí defallir.

 L’escriptora. M. Antònia Oliver
Era un paratge meravellós, realment esplèndid. I no semblava que, amb la urbanització, s’hagués fet gaire mal a la
natura.
—Idò ets ecologistes no ho veuen així —va dir en Pere—. I jo tampoc. Era una de ses poques platges verges que
encara quedaven a Mallorca. Ara hi arriba una carretera asfaltada. I si només fos això...
Vaig pensar en Cala Mura, en l’illa de Na Morgana, en els meus amics ecologistes, en tot el que havien fet per
salvaguardar‐la de l’especulació... i en Henry, que havia estimat tant... però no vaig dir res. Segur que en Pere tenia
Extret de El sol que fa l’ànec
raó, però jo no tenia ganes de parlar‐ne. Els mals records és millor oblidar‐los...

 L’explicació: consells per evitar la proliferació de mosquit tigre.
Els consells per impedir que proliferi consisteixen, sobretot, a evitar l'aigua estancada, medi en què viuen les larves i
les pupes: retirar recipients que puguin acumular líquid, cobrir piscines i basses, tapar forats, evitar l'estancament en
canals de drenatge... Les mesures preventives consisteixen a truncar el cicle reproductiu del mosquit tigre, que triga
uns deu dies a arribar a la maduresa. Per a això, convé renovar l'aigua de basses, piscines desmuntables, plantes i
animals aquàtics una vegada a la setmana.
Encara que les seves picades s'assemblen a les del mosquit autòcton, el tigre pica més vegades i, a més a més, ho fa a
plena llum del dia, de manera que agafa la presa desprevinguda. Per a les persones més sensibles, les picades poden
ser més doloroses i duradores. De totes maneres, no suposa un risc per a la salut ja que a Europa no actua com a
Octavi Planells. El Periódico, 28 de juny de 2008 (Fragment)
vector de cap malaltia. Tot i així, és empipador.
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17. L’ecologia
Guia de conducció de la sessió
 Rebuda



Durada aprox. 5 minuts

Per anunciar el tema, es pot demanar als assistents que pensin els quilos de brossa orgànica domèstica que cada any
produïm i que diguin la quantitat estàndard de Catalunya (60 quilos/persona i any. 420.000 tones, total Catalunya 2011).
Demanar si han acomplert la tasca que se’ls ha encarregat en la sessió anterior.

 Introducció temàtica


Durada aprox. 5 minuts

Llegir i comentar breument aquest text sobre els residus.

Cada any plantes i bèsties produeixen residus que s'enfonsen en la natura i retornen en forma d'adob per enriquir terres, plantes i
bèsties. És un moviment que crea ecosistemes i que diversifica el paisatge, la flora i la fauna. Cada any, també, el gènere humà —
príncep de la naturalesa segons els escrits sagrats i la tradició renaixentista— produeix deixalles gasoses, líquides i sòlides que
tracten agressivament la natura. La seva recuperació, l'anomenat reciclatge, és parcial, costosa i força vegades impossible. És una
activitat que redueix la complexitat ecològica, elimina espècies i condiciona la vida del futur. Cal que hi pensem.


Fer referència a les paraules i expressions proposades al manual i resoldre dubtes de comprensió: Atenció als mots:
hivernacle (no *invernadero) i medi ambient (no *mitjà ambient).

 Converses en petits grups



Durada aprox. 50 minuts

Formar grups de tres o quatre xerraires i convidar‐los a conversar a partir de les preguntes del manual, organitzades per
blocs. Nivell inicial: blocs 1 o 2. Nivell mitjà: bloc 3. Nivell avançat: blocs 4 o 5.
Seguir el desenvolupament autònom de les converses per corregir errors, proposar formes genuïnes i resoldre dubtes.
Convidar els membres del grup a fer referència, en les converses, al seu país o regió de procedència.

 Punts d’atenció


Durada aprox. 10 minuts

Mantenir els mateixos grups i proposar‐los que facin atenció a punts concrets de lèxic o d’estructura de frases (punts
enumerats al manual a les pàgines 58‐62, i a la guia a les pàgines 109‐113). Si només hi ha un guia o una guia per a la sessió,
seleccionar el nivell més majoritari. Es proposa un exercici per a cada nivell:

Nivell 1: Tenim maneres personals de fer les coses.
Quin punt? Com expressar una sensació (2) (guia, pàg. 109)
Què? Treballar la sensació de vergonya i la mesura en què l’experimentem (molta, no gaire, gens...).
Com? Presenteu diverses accions que poden ser motiu de vergonya i demaneu que expressin en quin grau els en provoca: llegir en
públic en un acte, participar en un concurs televisiu, rebre homenatge públic per una obra feta, trobar‐se al carrer caminant amb
sabatilles, despullar‐se davant del metge o la metgessa, despullar‐se en un vestidor de piscina pública, saludar una personalitat
política notable, intervenir des del públic en un ple de l’ajuntament.
Nivell 2: Coneixem moltes persones, llocs, coses...
Quin punt? Vocabulari de l’ecologia
Què? despesa, estalvi, netedat, brutícia, cura
Com? Demaneu que facin afirmacions que incloguin aquests mots, tot parlant de l’aigua, l’electricitat, les deixalles, la benzina, la
natura... Per exemple: cal mantenir la netedat dels boscos, les platges, els jardins...
Nivell 3: Recordem històries, fets, anècdotes...
Quin punt? Comparar fets del passat amb els del present
Què? Abans (fa un temps, fa anys...) Ara (en l’actualitat, avui dia...)
Com? Demaneu que pensin en els aspectes següents i expressin les diferències o coincidències amb el passat que hi observen: la
puresa de l’aigua dels rius, l’aire de la ciutat, els sorolls al carrer, la brossa que genera una família, la despesa domèstica
d’electricitat.
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Nivell 4: Som gent experta i sabem fer moltes coses.
Quin punt? Fer suggeriments d’actuació en general (guia, pàg. 112)
Què? Hauríem de... Seria bo que... Convindria... Seria molt convenient...
Com? Demaneu als xerraires que pensin idees positives per afavorir el medi ambient i les exposin tot utilitzant expressions com
les anteriors. Idees referides a: consum d’aigua potable, estalvi energètic, ús de transport públic, separació de residus,
aprofitament dels aliments, estalvi de paper i de plàstic.
Nivell 5: Som coherents i tenim la nostra opinió.
Quin punt? Fer un comentari breu
Què? “Produir molt, consumir molt, llençar molt” és un bon criteri econòmic?
Com? Demaneu que hi pensin uns minuts i després exposin la llista de comentaris que els suggereix aquesta qüestió. Per exemple:
Fer això ha estat desastrós per a l’economia. Molts joves no tenen costum d’estalviar i costarà que s’hi habituïn. Aviat hi haurà més
deixalles que coses noves.




En gran grup, proposar als xerraires una pràctica de pronunciació, tot llegint i repetint un embarbussament (vegeu‐los a la
pàgina 70 del manual).
Durada aprox. 10 minuts

Lectures



En gran grup, llegir i comentar el poema o la cançó proposada al manual. Llegir el text literari, comentar‐lo i resoldre dubtes
de comprensió. Segons el nivell dels xerraires, fer‐los lectors dels textos.



Llegir o fer llegir l’acudit relacionat amb el tema, a les pàg. 66‐69 del manual o a les pàg. 115‐118 de la guia.

 Referents de catalanitat

Durada aprox. 10 minuts




Llegir i comentar l’explicació que es fa al manual: consells per evitar la proliferació de mosquit tigre.
Comentar breument algun aspecte que relaciona el tema amb els Països catalans. Per exemple:











El mar Mediterrani en perill per la contaminació de les aigües.
La contaminació atmosfèrica (aire, llum, so, olor...) de les àrees metropolitanes.
Els sistemes de recollida de residus (deixalleries, contenidors, punts verds, dipòsits de piles, de medicaments...).
Museu de l’aigua (Salt, el Gironès).
Espai Cultural dels Canals d'Urgell, a Mollerussa (El Pla d’Urgell).

Els embassaments de les conques mediterrànies.
Les plantes dessalinitzadores de Catalunya, País Valencià i Illes Balears.
Forn solar d’Odelló (Font‐Romeu, la Cerdanya).
Experiències que es duen a terme a Catalunya amb la utilització d’energies renovables (Biblioteca de Mataró, Museu de la
Ciència i de la Tècnica de Catalunya a Terrassa, Parc Eòlic del Baix Ebre, autobusos de Barcelona propulsats amb gas natural,
enllumenat públic del Masnou, etc.).

 Activitat de gran grup


Durada aprox. 20 minuts

Triar una de les activitats per fer en grup de les pàgines 75‐87 i dur‐la a terme. Propostes: Núm. I‐8 del nivell inicial: Quin
temps fa aquí? Quin temps fa allà? També M‐11, del nivell mitjà: Com t’agradaria?

 Comiat




Durada aprox. 10 minuts

Comentar propostes per aprendre més català i participar en entorns catalans. Vegeu la secció del manual “Català a l’abast”
(pàgines 63 ‐65 del manual). Per exemple: comprar un diccionari bilingüe per consultar i resoldre dubtes.
Proposar una tasca específica per fer durant la setmana. Per exemple: elaborar unes postres, fotografiar‐les, portar les fotos
a la sessió següent i explicar en català com s’han elaborat.
Anunciar als xerraires el tema de conversa de la sessió següent per tal que puguin comprendre les preguntes, comprovar si
saben les paraules i expressions, i llegir els textos que es proposen.
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18. L’habitatge
Motors de conversa (manual, pàg. 42)
1. Per començar a parlar  Parleu de com sou i què feu.







Us trobeu a gust a casa els dies de festa? Què és el que més us agrada i el que més us molesta del veïnat?
Esmorzeu a la cuina, al dormitori o al menjador? Acostumeu a mirar la televisió abans d’anar a dormir?
De quin color teniu pintades les parets del menjador i dels dormitoris?
Com us agrada guarnir les parets del menjador i dels dormitoris: sense res, amb quadres o làmines...?
Us agrada tenir plantes d’interior? I plantes d’exterior als balcons finestres o terrasses?
Us agrada que la cuina i el menjador formin un sol espai o preferiu tenir‐los separats?
Quin és l’estil de mobles que més us agrada: de fusta clara, de fusta fosca, colonial, clàssic, juvenil...?

2. Per començar a parlar  Parleu del que coneixeu.







Heu viscut en països o regions diferents? Quines diferències heu observat en els habitatges? Penseu en la
numeració i l’alçada dels edificis, la superfície dels pisos, la distribució dels espais...
Potser els vostres pares o els vostres avis havien viscut en habitatges diferents dels d’ara. Ens expliqueu com eren?
Coneixeu familiars, amics o coneguts que s’han moblat, pintat o guarnit el pis de forma original i molt personal?
Si heu estat en un hotel, expliqueu‐nos de quines comoditats gaudíeu i si us hi estàveu millor que a casa o no.
Quins avantatges i inconvenients comporta fer vacances amb una caravana? I en tenda de campanya?
Recordeu com és el pis d’algun familiar o amic? Recordeu les estances més habituals: rebedor, passadís, cuina,
menjador, bany, lavabo, sala d’estar, dormitori, balcó, terrassa...

3. Per llançar‐se a parlar  Parleu del que recordeu.







Heu viscut sempre al mateix lloc i a la mateixa casa? Si no, expliqueu‐nos els canvis d’habitatge que heu fet.
Heu fet alguna vegada canvis a casa vostra —de mobles, de cuina, de bany...—? Quan els vau fer? Per què els vau
fer? A qui vau encarregar la feina? Vau tenir algun imprevist?
Ens podeu explicar alguna incidència viscuda la darrera vegada que vau comprar o llogar un habitatge?
Heu tingut sempre els mateixos veïns? Si han canviat, quan van canviar? D’on venien?
Hi ha hagut transformacions urbanístiques al vostre barri —fàbriques convertides en cases de pisos, cases velles
enderrocades i convertides en parcs, etc.—? Quan es van fer?
Coneixeu persones que es dediquin al negoci immobiliari? Ens expliqueu què fan?

4. Per parlar millor  Parleu del que sabeu fer.







Què li aconsellaríeu a un amic jove que dubtés entre comprar o llogar un pis?
Quins passos ens suggeriu que fem i que evitem abans de comprar o llogar un pis: anar a una agència
immobiliària?, llegir llegim anuncis de pisos?, consultar un agent de la propietat immobiliària?
Ens aconselleu d’assegurar la casa o el pis? Quins passos s’han de fer quan una incidència negativa està coberta
per un contracte d’assegurança? Incendis, robatoris, perjudicis a tercers, trencament de vidres, etc.
Quines eines ens aconselleu que tinguem per al manteniment i conservació de la casa?
Què s'ha de fer perquè la llar es mantingui aïllada del fred? I perquè es mantingui fresca quan fa calor?
Expliqueu solucions per guanyar espai a casa: amb els tipus de mobles, amb l'aprofitament d'espais, d'habitacions,
de zones altes, etc.

5. Per parlar millor  Parleu del que penseu.







Què és el que més valoreu d’un habitatge: la situació dins la ciutat, la grandària, la distribució de l’espai,
l’orientació respecte del sol, l’aïllament del carrer, el barri on radica, la proximitat del transport públic...?
Expliqueu‐nos per què ho valoreu.
Quines característiques considereu que ha de tenir un habitatge per ser digne? Penseu en la intimitat, el repòs, la
restauració, la convivència...
Quines són les conseqüències personals i socials de no disposar d’un habitatge digne?
Què caldria fer per aconseguir que tothom tingués fàcil accés a un habitatge digne?
Què s’ha de fer per evitar l’especulació i l’abús en la venda i lloguer d’habitatges?
Si creieu que molta gent té pisos propis desocupats durant molt de temps, expliqueu‐nos quin és el motiu.
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18. L’habitatge
Paraules i textos per llegir i comentar (manual, pàg. 43)
 Les paraules
Què és?
Com és? Com està?
Què es fa?

safareig
polit/polida
obrir

radiador

teulada
net/neta
tancar

terrat
brut/bruta
trucar

estufa

finestra
ample/ampla
rebre

ventilador

Si fa fred...

envà
estret/estreta
seure

aire condicionat
Si fa calor...

 Les expressions
 Ser com una casa de pagès: ser molt gran.
 Ser can seixanta: haver‐hi molt desordre.

 Començar la casa per la teulada: actuar del revés.
 Tirar la casa per la finestra: fer una despesa excessiva.

 El poema. La casa que vull, de Joan Salvat‐Papasseit (fragment)
La casa que vull,
que la mar la vegi
i uns arbres amb fruit
que me la festegin.

Que hi dugui un camí
lluent de rosada,
no molt lluny dels pins
que la pluja amainen.

Que es guaiti ciutat
des de la finestra,
i es sentin els clams
de guerra o de festa:
per ser‐hi tot prest
si arriba una gesta.

 L’escriptor. Emili Teixidor
A un costat de la masia hi havia l’era, la bassa, el paller tot ple de palla nova i la pallissa i els estables enganxats a la
casa, i més enllà, el bosc espès que arribava fins als cingles. Era el costat de l’antiga torre de defensa, que tenia una
presó convertida ara en quadra de cavalls. A l’altre costat hi havia els horts, els fruiterars, el camí dels cirerers, que
portava al poble cap avall i a la muntanya cap amunt, el pou amb l’abeurador ple d’aigua i les pedres de sal per llepar
els bous i les vaques. Al darrere hi havia el saüquer amb un perfum especial, com si fos medicinal, que envoltava la
masia com una boira d’olor. Al davant, més enllà del portal gran, començava el prat amb el roure al mig, totes les
branques esteses i les fulles d’un verd brillant. I més enllà, el bosc, que es movia lleument com un mar de verdor i les
muntanyes tan blaves, tan quietes, tan llunyanes.
Extret de Cor de roure

 L’explicació: consells per evitar la calor
Procura que el sol no toqui directament dintre de casa. Els vidres no poden impedir que passi la calor del sol, però els
pots usar a l'estiu per impedir que entri la calor de les persianes. Així, doncs: les persianes abaixades i els vidres
tancats.
Posa tendals, pèrgoles. Posa‐hi elements lleugers, que no siguin capaços de radiar calor.
Si pots, facilita la ventilació creuada: obre finestres (sense sol) en ambdós extrems de l'habitatge; l'aire correrà del lloc
més fresc al més càlid. Quan marxi el sol, obre les finestres de bat a bat perquè corri bé l'aire.
Beu aigua amb sals, perquè en cas contrari podries deshidratar‐te. Pren sucs de fruites, o barreja aigua amb suc de
llimona, bicarbonat, sucre (poquet, eh?) i sal (poqueta).
Procura relacionar‐te amb els veïns; especialment si són gent gran: potser ells no tenen sensació de set, no saben
escapolir‐se de la calorada i no acostumen a regular el que beuen.
Extretd’alfons‐civit.bloc.cat/post/10744/175115
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18. L’habitatge
Guia de conducció de la sessió
 Rebuda



Durada aprox. 5 minuts

Per anunciar el tema, es pot demanar als assistents si han visitat coves on hagin viscut humans en temps antics, i que
expliquin on les van visitar i com eren.
Demanar si han acomplert la tasca que se’ls ha encarregat en la sessió anterior.

 Introducció temàtica


Durada aprox. 5 minuts

Llegir i comentar breument aquest text sobre l’habitatge.

Des de la caverna més remota fins al pis més modern, els grups familiars han dissenyat els espais de l'habitatge en funció de les
necessitats i segons el principi del mínim esforç. Per això no és fàcil inventar res de nou en l'actualitat. No sempre, però, disposem
de les condicions ideals de l'espai o de la seva distribució i per això continuem cercant solucions i fent canvis constants de
distribució, de color, d'il∙luminació. En aquesta qüestió, la practicitat, l'estalvi i el bon gust són tres ingredients perfectament
compatibles.


Fer referència a les paraules i expressions proposades al manual i resoldre dubtes de comprensió: Atenció als mots: seure (no
* seure’s, no *assentar‐se) i aire condicionat (no *acondicionat).

 Converses en petits grups



Durada aprox. 50 minuts

Formar grups de tres o quatre xerraires i convidar‐los a conversar a partir de les preguntes del manual, organitzades per
blocs. Nivell inicial: blocs 1 o 2. Nivell mitjà: bloc 3. Nivell avançat: blocs 4 o 5.
Seguir el desenvolupament autònom de les converses per corregir errors, proposar formes genuïnes i resoldre dubtes.
Convidar els membres del grup a fer referència, en les converses, al seu país o regió de procedència.

 Punts d’atenció


Durada aprox. 10 minuts

Mantenir els mateixos grups i proposar‐los que facin atenció a punts concrets de lèxic o d’estructura de frases (punts
enumerats al manual a les pàgines 58‐62, i a la guia a les pàgines 109‐113). Si només hi ha un guia o una guia per a la sessió,
seleccionar el nivell més majoritari. Es proposa un exercici per a cada nivell:

Nivell 1: Tenim maneres personals de fer les coses.
Quin punt? Vocabulari. Mobiliari domèstic
Què? Armari, cadira, llit, llum, mirall, prestatgeria, radiador, sofà, taula
Com? Demaneu que responguin amb un element del mobiliari: On guardes la roba? On menges? On seus, quan menges? On
dorms? On poses els llibres? On seus per mirar la tele? Què encens a la nit? Què et dóna calor si fa fred? On mires per pentinar‐
te?
Nivell 2: Coneixem moltes persones, llocs, coses...
Quin punt? Descriure la grandària d’un objecte (guia, pàg. 110)
Què? Immens, grandiós, gran, petit, minúscul
Com? Expliqueu la diferència entre gran (superfície) i gros (volum). Demaneu que anomenin tres objectes de cada grandària. Per
exemple: (immens/a) el mar, l’univers, el desert del Sàhara.
Nivell 3: Recordem històries, fets, anècdotes...
Quin punt? Expressar moments imprecisos del dia (guia, pàg. 111)
Què? A la matinada, de bon matí, a mig matí, a migdia, havent dinat, a mitja tarda, al vespre, a última hora, a altes hores de la
nit.
Com? Mostreu les propostes anteriors i demaneu‐los que expliquin coses que passen a casa seva o al barri on viuen, segons eles
diferents estones de la jornada. Per exemple: Els nens arriben de l’escola a mitja tarda. El meu germà es lleva a la matinada per
anar a treballar. El camió de la brossa passa a altes hores de la nit.
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Nivell 4: Som gent experta i sabem fer moltes coses.
Quin punt? Vocabulari. Verbs d’atenció i vigilància (1) (guia, pàg. 112)
Què? Fer atenció a..., vigilar, fixar‐se en..., comprovar, prestar atenció a...
Com? Demaneu que usin aquests verbs tot fent propostes d’atenció i vigilància sobre perills dins la llar: cops amb els mobles,
enrampades amb el corrent elèctric, intoxicacions, relliscades, cremades i escaldades, etc. Per exemple: Presteu atenció als
productes de neteja: poseu‐los fora de l’abast de les criatures.
Nivell 5: Som coherents i tenim la nostra opinió.
Quin punt? Raonar breument.
Què? Què és millor, llogar o comprar un pis?
Com? Demaneu que hi pensin uns minuts i després exposin alguns avantatges i inconvenients que té cada opció. Per exemple: Si
tens el pis de lloguer et pots canviar fàcilment de residència; si el tens de propietat, te l’has de vendre si ho vols fer. Si compres un
pis i fas una hipoteca pagues molts diners d’interessos, però finalment és teu.







En gran grup, proposar als xerraires una pràctica de pronunciació, tot llegint i repetint un embarbussament (vegeu‐los a la
pàgina 70 del manual).
Durada aprox. 10 minuts

Lectures

En gran grup, llegir i comentar el poema o la cançó proposada al manual. Llegir el text literari, comentar‐lo i resoldre dubtes
de comprensió. Segons el nivell dels xerraires, fer‐los lectors dels textos.
En gran grup, llegir i comentar algun dels textos sobre l’origen de les paraules armari, cambra de bany, dutxa, lavabo, que
trobareu a la secció “Les paraules i els seus orígens” (manual, pàg. 71‐79; guia, pàg. 120‐128).
Llegir o fer llegir l’acudit relacionat amb el tema, a les pàg. 66‐69 del manual o a les pàg. 115‐118 de la guia.

 Referents de catalanitat



Durada aprox. 10 minuts

Llegir i comentar l’explicació que es fa al manual: consells per evitar la calor.
Comentar breument algun aspecte que relaciona el tema amb els Països catalans. Per exemple:




La Catalunya vella: població disseminada en masos, masies, cases pairals...
Arquitectes modernistes, constructors d’habitatges: Antoni Gaudí (Casa Vicenç, Casa Milà, Casa Batlló...), Josep Puig i
Cadafalch (Casa Amatller, Casa de les Punxes...), Lluís Domènech i Montaner (Casa Navàs, Casa Fuster...), etc.
 La barraca valenciana, el mas català, la possessió mallorquina.
 Història de la demolició del barri de la Ribera (Barcelona, 1714) i recuperació de ruïnes al mercat del Born. Cova de Talteüll
(habitatge prehistòric) del Rosselló. Conjunt visigòtic de St. Pere (Terrassa).
 «L’habitatge i la vida quotidiana al llarg del temps» (material del Servei Educatiu del Museu d'Història de Catalunya).

 Activitat de gran grup


Durada aprox. 20 minuts

Triar una de les activitats per fer en grup de les pàgines 75‐87 i dur‐la a terme. Propostes: Núm. M‐25 del nivell mitjà: Què
necessitem per...? També T‐4: Comentem còmics de Quino.

 Comiat




Durada aprox. 10 minuts

Comentar propostes per aprendre més català i participar en entorns catalans. Vegeu la secció del manual “Català a l’abast”
(pàgines 63 ‐65 del manual). Per exemple: seguir un programa televisiu sobre amb un tema o estil que interessi.
Proposar una tasca específica per fer durant la setmana. Per exemple: descobrir en algun edifici una placa que recordi que hi
va viure un personatge famós, i aportar la informació a la sessió següent.
Anunciar als xerraires el tema de conversa de la sessió següent per tal que puguin comprendre les preguntes, comprovar si
saben les paraules i expressions, i llegir els textos que es proposen.
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19. Els mitjans de transport
Motors de conversa (manual, pàg. 44)
1. Per començar a parlar  Parleu de com sou i què feu.







Teniu carnet de conduir? Us agrada conduir? O potser us fa por, mandra...?
Us agrada anar amb cotxe? I amb moto? I amb bicicleta? Què us estimeu més, portar cotxe o moto?
Porteu cotxe o moto sovint? Compartiu amb algú l’ús del vehicle? Acostumeu a viatjar en transport públic?
Quins d’aquests vehicles no heu utilitzat mai? Vaixell, iot, avió, globus aerostàtic, helicòpter, camió, caravana...
Permeteu que s’hi fumi, al vostre cotxe? Us hi acompanya la ràdio o la música?
Us agrada tenir‐lo en perfecte estat? Sense bonys ni rascades, amb les revisions al dia, net per dins i per fora,
ordenat, sense andròmines... Quan es fa inservible, us sap greu portar‐lo a desballestar?

2. Per començar a parlar  Parleu del que coneixeu.







Quins serveis de transport públic hi ha prop de casa vostra? Us agradaria tenir‐ne algun més?
Quines persones de la família usen el transport públic per anar a la feina o a l’escola? Quina distància han de
recórrer? Quin transport utilitzen? Quant de temps hi dediquen? Quin tipus de bitllet o títol fan servir?
Teniu bicicleta? Com és? On la guardeu? Com assegureu que no us la robin, al carrer?
Teniu cotxe o moto? Com és? On l’aparqueu? Teniu garatge? És a prop de casa vostra?
Portar cotxe o portar moto. Quins avantatges i quins inconvenients veieu en cada opció?
Compareu els avantatges i els inconvenients que té un viatge llarg —a una altra ciutat del país o a un país proper—
fet amb cotxe o amb tren.

3. Per llançar‐se a parlar  Parleu del que recordeu.







Us heu trobat mai amb vaga de transports, embussos al carrer, avaries de metro o de tren...? Què vau fer?
Sabeu anar amb bici? Expliqueu‐nos com hi vau aprendre, les caigudes que vau patir, les sortides que fèieu...
Teniu anècdotes interessants relacionades amb els viatges d’anada i tornada de la feina o de l’escola? Heu vist
algun robatori? Us heu trobat amb gent que feia temps que no vèieu? Us heu hagut de barallar amb algú?
Heu anat sempre a la feina amb el mateix mitjà de transport? Expliqueu‐nos els canvis que hàgiu fet.
Com us va anar l’experiència de l’obtenció del permís de conduir i de les primeres conduccions?
Teniu cotxe? Quantes vegades us l’han trobat rascat, abonyegat, aixafat, amb un vidre trencat...? Com vau
reaccionar? Us heu vist en la circumstància de no poder sortir de l’aparcament? Com va anar?

4. Per parlar millor  Parleu del que sabeu fer.







Hi ha diferents títols de transport públic a la vostra ciutat? Amb quins es poden estalviar més diners?
Què i com s'ha de fer per comprar amb antelació un bitllet de tren regional o nacional? Es pot fer per Internet?
Quan i com es pot obtenir un passi gratuït de transport públic?
Com cal comportar‐se en els transports públics (escales, portes d'entrada i sortida, seients reservats...)?
Quin tipus d'assegurança del cotxe és més aconsellable, la de tot risc o la de tercers?
Com es pot fer un manteniment efectiu del cotxe? Penseu en tractaments de les zones ratllades o escrostonades,
rentat, canvis d'oli, control de la pressió de les rodes, precaucions en èpoques de fred intens...)?

5. Per parlar millor  Parleu del que penseu.







Quins avantatges i inconvenients té el transport públic respecte del privat? Penseu en aspectes econòmics,
pràctics, ecològics, socials, etc.
Què opineu del preu del transport públic, de la qualitat dels serveis, del nombre i freqüència de línies...?
Creieu que un dia caldrà limitar el nombre de vehicles que circulin per ciutats i carreteres? Què opineu de ciutats
on els vehicles privats només poden circular en dies alterns, segons la numeració de la matrícula?
Quines creieu que són les principals causes de mortaldat per accidents de circulació?
Són possibles alternatives al transport de mercaderies amb camió, com ara vaixells, trens i avions comercials?
Considereu que les carreteres del territori estan en bones condicions, ben senyalitzades, ben asfaltades? Què
faríeu per millorar‐les, per eliminar‐ne els punts negres?
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19. Els mitjans de transport
Paraules i textos per llegir i comentar (manual, pàg. 45)
 Les paraules
Què és?
Com és? Com està?
Què es fa?

vaixell
ple/plena
anar

Conduir m’encanta

bitllet
buit/buida
tornar

Conduir m’agrada

peatge
lent/lenta
travessar

Conduir em fa mandra

andana
car/cara
aturar‐se

Conduir em fastigueja

recorregut
puntual
tombar

Conduir em fa por

 Les expressions
 Anar de bòlit: actuar precipitadament.
 Anar escopetejat: anar de pressa, amb feina.

 Perdre els estreps: no poder contenir‐se.
 Anar per feina: no entretenir‐se.

 La cançó. El tren pinxo, de La Trinca
El tren pinxo de Banyoles
és el més petit que hi ha.
Fet de llaunes i cassoles
i barrets de capellà.
Quan en troba una pujada
ja s’atura a mig camí.

Dóna temps al maquinista
d’anar a beure un got de vi.
Els vagons són de primera,
mal cosits i apedaçats.
Ningú no viatja de tercera,
ni pagesos ni soldats.

Quan ell passa sobre un pont,
sobretot ara a l’estiu,
fa ballar els peixos del riu
com si fos un gramofon.
El tren pinxo de Banyoles
és el més petit que hi ha.

 L’escriptora. Maria Barbal
Leandre havia trobat un conversador a la mida. Al seient del seu davant, un home de Cabdella estirava el coll i el girava
per sentir l’home de Torrent que tenia tanta gràcia explicant fetes o potser mentides, tant se valia, que feia passar
l’estona amb un amén. A les set s’arribava a La pobla de Segur. La calor havia emmandrit uns graus. Ells van situar‐se
cap als seients del davant que havien quedat buits per guardar‐se millor dels sotracs. De seguida van pujar al cotxe
alguns altres viatgers.
El recorregut es feia més feréstec. Amunt de La pobla, al riu Noguera Pallaresa se’l veu fer giragonses i treure espuma
per les vores quan troba un entrebanc a la seva pressa. Potser van alçar els ulls dins l’ombra de Collegats i potser
també van callar uns instants, no fos que passessin davant l’Argenteria sense poder‐la mirar. El cel era net i la vall
s’havia estretit, mentrestant, la verdor i la fresca augmentaven. Leandre era dels que en l’Argenteria només veuen una
Extret de Càmfora
penya esmolada i regalimant, amb uns rosegalls d’herbotes i de molsa fent‐hi serrell a clapes.

 L’explicació: Mou‐te en bici per la ciutat
Circula per la calçada. Circula amb prudència i respecta les normes de circulació. Utilitza sempre que puguis el carril
de la dreta més proper a la vorera. Fes servir els carrils bici i respecta la senyalització específica per a bicicletes.
Guarda les distàncies. Una porta que s’obre o un vianant que baixa de la vorera et poden obligar a fer un moviment
brusc.
Fes atenció als vianants. Quan circulis per les voreres, illes de vianants i passeigs respecta la preferència de pas dels
vianants. Pensa que el vianant sempre té prioritat.
Controla les maniobres. Les maniobres d’avançament o de canvi de direcció, fes‐les progressivament i amb seguretat.
Fes‐te respectar. No dubtis a fer servir el timbre o alçar la veu. De nit utilitza els llums i materials reflectants.
Contracta una assegurança de responsabilitat civil. Per la teva tranquil∙litat.
Circula amb seguretat. Planteja’t si no et convé portar casc; pot ser recomanable per als infants. La veritable
seguretat, però, es basa en la moderació de la velocitat i el respecte entre tots els usuaris i usuàries del carrer.
Extret i adaptat de http://www.bcn.cat/bicicleta/ca/moute_manual.html
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19. Els mitjans de transport
Guia de conducció de la sessió
 Rebuda



Durada aprox. 5 minuts

Per anunciar el tema, es pot demanar als assistents si els agrada anar amb patins, amb bicicleta o amb moto i si ho han fet
alguna vegada.
Demanar si han acomplert la tasca que se’ls ha encarregat en la sessió anterior.

 Introducció temàtica


Durada aprox. 5 minuts

Llegir i comentar breument aquest text sobre els mitjans de transport.

El món s’ha convertit en una immensa teranyina de camins en el sentit ampli del mot: pistes, carreteres, vies fèrries, autopistes,
carrers, passeigs, avingudes... És un signe claríssim del neguit de la humanitat per anar d’aquí cap allà i d’allà cap aquí, com
formigues d'immensos formiguers. I encara bo que els rastres dels vaixells i dels avions són tan efímers... Cada dia més de la
meitat de la població mundial fa algun trajecte dins d'algun giny posat a la seva disposició, per feina, per oci o per vincles
personals. Els trens i autobusos són els asos d'aquest servei i els segueixen els metros de les grans ciutats. Agafar un mitjà de
transport públic és tan comú per a nosaltres com qualsevol altra de les cent rutines de cada dia.


Fer referència a les paraules i expressions proposades al manual i resoldre dubtes de comprensió: Atenció als mots: andana
(no *andén) i travessar (no *atravessar).

 Converses en petits grups



Durada aprox. 50 minuts

Formar grups de tres o quatre xerraires i convidar‐los a conversar a partir de les preguntes del manual, organitzades per
blocs. Nivell inicial: blocs 1 o 2. Nivell mitjà: bloc 3. Nivell avançat: blocs 4 o 5.
Seguir el desenvolupament autònom de les converses per corregir errors, proposar formes genuïnes i resoldre dubtes.
Convidar els membres del grup a fer referència, en les converses, al seu país o regió de procedència.

 Punts d’atenció


Durada aprox. 10 minuts

Mantenir els mateixos grups i proposar‐los que facin atenció a punts concrets de lèxic o d’estructura de frases (punts
enumerats al manual a les pàgines 58‐62, i a la guia a les pàgines 109‐113). Si només hi ha un guia o una guia per a la sessió,
seleccionar el nivell més majoritari. Es proposa un exercici per a cada nivell:

Nivell 1: Tenim maneres personals de fer les coses.
Quin punt? Expressar una sensació (3) (guia, pàg. 109)
Què? Treballar la sensació de ràbia i la mesura en què l’experimentem (molta, no gaire, gens...).
Com? Pregunteu‐los si experimenten ràbia i en quin grau en les situacions següents: veure maltractar un animal, veure vidres del
tren ratllats, trepitjar defecacions de gos, oblidar‐se d’agafar les claus de casa, rebre insults d’algú, descobrir que ens han robat,
conèixer una mort per violència domèstica, perdre diners o documents i no poder recuperar‐los, etc.
Nivell 2: Coneixem moltes persones, llocs, coses...
Quin punt? Descriure el volum d’un objecte (guia, pàg. 110)
Què? enorme, gros, petit, minúscul
Com? Expliqueu la diferència entre gros (volum) i gran (superfície). Demaneu que anomenin tres objectes de cada volum. Per
exemple: (enorme) un dinosaure, el temple de la Sagrada Família, un vaixell per fer creuers.
Nivell 3: Recordem històries, fets, anècdotes...
Quin punt? Referir‐se a dies pròxims (guia, pàg. 111)
Què? Fa tres dies, abans d’ahir, ahir, anit, avui, demà, demà passat, d’aquí a sis dies, d’avui en vuit.
Com? Demaneu‐los que inventin desplaçaments (en tren, avió, cotxe, autobús, moto, bici...) fet o per fer en dies pròxims, tot
utilitzant les referències temporals anteriors. Per exemple: Anit vaig tornar a casa amb metro. D’avui en vuit aniré a Roma amb
avió.
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Nivell 4: Som gent experta i sabem fer moltes coses.
Quin punt? Vocabulari. Verbs d’atenció i vigilància (2) (guia, pàg. 112)
Què? Adonar‐se de..., repassar..., tenir en compte..., revisar..., no perdre de vista...
Com? Demaneu que usin aquests verbs tot fent propostes d’atenció i vigilància sobre perills al carrer i amb els mitjans de
transport: semàfors, passos de vianants, frenades a l’autobús, robatoris, etc. Per exemple: No perdeu de vista la vostra bossa o
cartera durant el viatge o pujant i baixant escales.
Nivell 5: Som coherents i tenim la nostra opinió.
Quin punt? Raonar breument
Què? Què cal promoure més, el transport públic o el privat? Per què?
Com? Demaneu que hi pensin uns minuts i després exposin alguns arguments a favor o en contra.. Per exemple: A favor del privat
hi ha la comoditat de sortir quan vols. A favor del públic hi ha el preu: sempre resulta més barat.







En gran grup, proposar als xerraires una pràctica de pronunciació, tot llegint i repetint un embarbussament (vegeu‐los a la
pàgina 70 del manual).
Durada aprox. 10 minuts

Lectures

En gran grup, llegir i comentar el poema o la cançó proposada al manual. Llegir el text literari, comentar‐lo i resoldre dubtes
de comprensió. Segons el nivell dels xerraires, fer‐los lectors dels textos.
En gran grup, llegir i comentar algun dels textos sobre l’origen de les paraules bugia, cotxe xofer, rumb, que trobareu a la
secció “Les paraules i els seus orígens” (manual, pàg. 71‐79; guia, pàg. 120‐128).
Llegir o fer llegir l’acudit relacionat amb el tema, a les pàg. 66‐69 del manual o a les pàg. 115‐118 de la guia.

 Referents de catalanitat



Durada aprox. 10 minuts

Llegir i comentar l’explicació que es fa al manual: Mou‐te en bici per la ciutat
Comentar breument algun aspecte que relaciona el tema amb els Països catalans. Per exemple:




Vehicles antics: carro, tartana, diligència, cotxe de línia...
Ferrocarrils de via estreta: a Catalunya (de Barcelona a la Pobla de Lillet, de Girona a Olot, de Girona a Sant Feliu de Guíxols,
de Girona a Banyoles, etc.); al País Valencià (d’Alacant a Gandia, etc.); a Mallorca (de Palma a Sóller, a Sa Pobla i a Manacor);
a la Catalunya Nord (Tren Groc de la Cerdanya).
 Museu del transport (Castellar de n’Hug, el Berguedà). Museu de Transports Metropolitans de Barcelona a la Sagrera.
 Museu del Ferrocarril (Vilanova i la Geltrú, Garraf).
 Històries dels ferrocarrils Mataró‐Barcelona, Girona‐Olot, BCN‐la Pobla de Lillet...

 Activitat de gran grup


Durada aprox. 20 minuts

Triar una de les activitats per fer en grup de les pàgines 75‐87 i dur‐la a terme. Propostes: Núm. I‐7 del nivell inicial: On és?
Com es mou?

 Comiat




Durada aprox. 10 minuts

Comentar propostes per aprendre més català i participar en entorns catalans. Vegeu la secció del manual “Català a l’abast”
(pàgines 63 ‐65 del manual). Per exemple: participar en algun acte de la festa major del carrer, del barri o de la població.
Proposar una tasca específica per fer durant la setmana. Per exemple: buscar una foto antiga que mostri algun mitjà de
transport (burro, carro, tartana, autocar, cotxe...) i explicar‐la al conjunt d’assistents durant la sessió següent.
Anunciar als xerraires el tema de conversa de la sessió següent per tal que puguin comprendre les preguntes, comprovar si
saben les paraules i expressions, i llegir els textos que es proposen.
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20. Els diners i l’economia
Motors de conversa (manual, pàg. 46)
1. Per començar a parlar  Parleu de com sou i què feu.







Què us estimeu més, pagar amb targeta o amb metàl∙lic? En quines ocasions canvieu la forma de pagament?
Acostumeu a portar diners a sobre, per a casos d’emergència?
Us agrada anar de rebaixes? Sou persones que espereu per estalviar?
Sou dels que primer estalvien i després compren, o dels que compren i després estalvien per pagar el deute?
Us resulta fàcil controlar els diners que gasteu durant el mes?
Sou persones organitzades que classifiqueu les factures i els rebuts, que preveieu les despeses fortes, que calculeu
què podeu gastar i què no?

2. Per començar a parlar  Parleu del que coneixeu.







Hi ha gaires bancs i caixes al poble, ciutat o barri on viviu? Són gaire lluny de casa vostra?
Quines diferències hi veieu, entre un banc i una caixa?
Els bancs ofereixen talonaris, targetes, plans d’estalvi... Ens expliqueu com és algun d’aquests productes?
Recordeu com ocultaven els diners, els nostres avantpassats, quan no es guardaven als bancs?
Us heu fixat en els set bitllets de l’euro? En tots s’hi representa un estil arquitectònic. Sabríeu identificar‐los? Estil
actual, ferro i vidre, barroc i rococó, Renaixement, Gòtic, Romànic, Clàssic. (*)
Us heu fixat alguna vegada en les monedes de l’euro? A banda de la mida i del pes, coneixeu els detalls que tenen,
perquè les persones cegues les puguin identificar fàcilment? (**)
(*) 5 €: Clàssic. 10 €: Romànic. 20 €: Gòtic. 50 €: Renaixement. 100 €: Barroc i rococó. 200 €: Ferro i vidre. 500 €: Actual
(**) Totes les monedes duen el número gravat en relleu al revers. A més, hi ha informació al cantell de cada moneda: 0,01 € (llis); 0,02 € (llis amb una ranura
longitudinal); 0,05 € (llis); 0,10 € (dentat); 0,20 € (llis amb 7 osques); 0,50 € (dentat); 1 € (dentat i llis alternats); 2 € (gravat i amb estries).

3. Per llançar‐se a parlar  Parleu del que recordeu.







Hi ha alguna anècdota o heu tingut algun conflicte amb bancs o caixes digne de ser explicat?
Alguna vegada us heu trobat diners en algun lloc, o us n’han robat, o heu estat testimonis d’algun robatori?
Heu estat víctimes d’algun error bancari? Expliqueu‐nos com va anar.
Recordeu algun robatori famós que s’hagi portat al cinema? Què va passar?
Quins mètodes usen al carrer els lladres de carteres, bosses, mòbils...?
Recordeu alguna estafa o algun robatori típic fet al carrer a familiars, coneguts, gent del vostre barri...?
L’ensarronada de l’estampeta, el número de loteria fals, etc.

4. Per parlar millor  Parleu del que sabeu fer.







Quina cura hem de tenir amb la cartera o la bossa quan circulem pel carrer, per evitar que ens la furtin?
Com us ho feu, en viatges llargs, per preservar els vostres documents i diners?
Què i com s’ha de fer per protestar i reclamar compensacions per la deficiència d’un servei en un restaurant, en un
hotel, en una agència de viatges, en un mitjà de transport, etc.? Ho heu fet algun cop?
És convenient que els nens petits portin diners a sobre? A partir de quina edat? Per a quins usos?
A qui aconsellaríeu que instal∙lés una caixa forta a casa seva? Quin seria el millor lloc on col∙locar‐la?
Què convé més, quan anem a comprar, pagar amb targeta o amb metàl∙lic? S’han de diferenciar alguns casos?

5. Per parlar millor  Parleu del que penseu.







És bo tenir moltes targetes de crèdit? És bo ser client de molts bancs o caixes?
Creieu que la gent s’arrisca massa demanant crèdits o subscrivint hipoteques?
Podem controlar a quina mena de negocis es destinen els nostres estalvis? Què és un banc ètic?
Quina és i quina hauria de ser la primera preocupació de la gent, els diners, la salut o les relacions personals? Ens
ho podeu raonar?
Què es fa i què s’hauria de fer per pal∙liar la penúria de gent sense diners, sense sostre, a les nostres ciutats i
pobles?
Considereu ètic que una persona pugui obtenir guanys sense cap límit?
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20. Els diners i l’economia
Paraules i textos per llegir i comentar (manual, pàg. 47)
 Les paraules
Què és?
Com és? Com està?
Què es fa?

calés
indigent
perdre

preu
pelat/pelada
guanyar

despesa
adinerat/‐rada
deure

estalvi
compromès/‐mesa
empobrir‐se

préstec
solvent
enriquir‐se

Les despeses domèstiques

habitatge

alimentació

salut

roba

cultura

oci

 Les expressions
 Tenir les mans foradades: ser malgastador.
 Omplir‐se les butxaques: enriquir‐se.

 Gratar‐se la butxaca: despendre diners.
 Afluixar la mosca: pagar.

 La cançó. La balanguera, Joan Alcover (fragment)
La Balanguera misteriosa
com una aranya d'art subtil,
buida que buida sa filosa,
de nostra vida treu lo fil.
Com una parca bé cavil∙la
teixint la tela per demà.

Girant l'ullada cap enrere
guaita les ombres de l'avior,
i de la nova primavera
sap on s'amaga la llavor.
Sap que la soca més s'enfila
com més endins pot arrelar.

 L’escriptor. Quim Monzó
L’Armand va entrar al taller corrent, fent el motor amb la boca i trepitjant els encenalls que hi havia per terra de
manera que s’esqueixessin fent com més soroll millor. Va donar dues voltes al banc de fuster, va observar a la paret els
xerracs, les gúbies, els serjants, els ribots, totes les eines perfectament endreçades, cadascuna al lloc que li
corresponia (marcat per la silueta pertinent, pintada amb un traç més o menys matusser), i va enfilar el passadís, al
fons del qual començava l’habitatge pròpiament dit.
L’oncle Reguard tenia el taller al darrere de la casa i, encara que els grans sempre hi entraven pel davant, l’Armand
s’estimava més entrar‐hi pel taller. El fascinava que l’oncle tingués el lloc de feina just darrere l’habitatge. EII, en canvi,
vivia en un pis i el taller de fuster de son pare era en una planta baixa, a quatre carrers de casa seva. AIs altres cosins
els passava el mateix. De tota la família, només l’oncle Reguard tenia junts habitatge i taller.
Extret de Guadalajara
Ç

 L’explicació: l’estraperlo
A Europa, cap als anys 30, Strauss i Perlowitz, dos comerciants europeus, havien dissenyat una espècie de ruleta
trucada (anomenada Straperlo). La van introduir a Espanya —on eren prohibits els jocs d’atzar— i la van presentar,
amb la col∙laboració d’un fill adoptiu d’un polític important, com a joc de societat i d’habilitat en què l’important era la
rapidesa, el càlcul i la serenitat dels jugadors. La denúncia de l’afer i el descobriment de qui era el col∙laborador van
provocar un gran escàndol que va arribar a les Corts i als jutjats l’any 1934. A partir d’aleshores s’anomena estraperlo
tot negoci fraudulent.
Després de la Guerra Civil de 1936‐39 i fins al 1955, aproximadament, s’anomenava estraperlista qui comerciava de
forma il∙legal medicaments, aliments, combustible, tabac, etc., un fet molt usual en un temps de molta penúria
econòmica, com va ser la postguerra.
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20. Els diners i l’economia
Guia de conducció de la sessió
 Rebuda



Durada aprox. 5 minuts

Per anunciar el tema, es pot preguntar als assistents si conserven a casa algun bitllet o alguna moneda antiga i demanar‐los
que expliquin el motiu per què la guarden.
Demanar si han acomplert la tasca que se’ls ha encarregat en la sessió anterior.

 Introducció temàtica


Durada aprox. 5 minuts

Llegir i comentar breument aquest text sobre comptes corrents i llibretes d’estalvi.

Us imagineu que cada mes o cada període establert haguéssim de pagar bitllo‐bitllo la llum, el gas, l’aigua, la contribució urbana,
l’escola dels nens, la quota del gimnàs, el lloguer del pàrquing...? Hauríem de tenir molts diners en metàl∙lic a casa, una agenda al
dia per no traspassar terminis i un temps preciós per moure’ns d’oficina en oficina. Aquest era el pa que s’hi donava fa anys. Avui,
els comptes corrents i les llibretes dites d’estalvi ens resolen aquesta feina administrativa sense que això ens comporti una
despesa excessiva.


Fer referència a les paraules i expressions proposades al manual i resoldre dubtes de comprensió: Atenció als mots: despesa
(no *gasto) i préstec (no *préstam).

 Converses en petits grups



Durada aprox. 50 minuts

Formar grups de tres o quatre xerraires i convidar‐los a conversar a partir de les preguntes del manual, organitzades per
blocs. Nivell inicial: blocs 1 o 2. Nivell mitjà: bloc 3. Nivell avançat: blocs 4 o 5.
Seguir el desenvolupament autònom de les converses per corregir errors, proposar formes genuïnes i resoldre dubtes.
Convidar els membres del grup a fer referència, en les converses, al seu país o regió de procedència.

 Punts d’atenció


Durada aprox. 10 minuts

Mantenir els mateixos grups i proposar‐los que facin atenció a punts concrets de lèxic o d’estructura de frases (punts
enumerats al manual a les pàgines 58‐62, i a la guia a les pàgines 109‐113). Si només hi ha un guia o una guia per a la sessió,
seleccionar el nivell més majoritari. Es proposa un exercici per a cada nivell:

Nivell 1: Tenim maneres personals de fer les coses.
Quin punt? Expressar una sensació (4) (guia, pàg. 109)
Què? Treballar la sensació de por i la mesura en què l’experimentem (molta, no gaire, gens...).
Com? Preguntar‐los si tindrien gaire por en les situacions següents: caminar de nit per un bosc, ser enmig d’una tempesta, lliscar
per un pendent de neu, muntar en una atracció d’alt risc, llançar‐vos en paracaigudes, recórrer una cova subterrània, passar per
un un lloc alt, escarpat i estret, viure en una casa solitària i aïllada, etc.
Nivell 2: Coneixem moltes persones, llocs, coses...
Quin punt? Indicar la posició en l’espai (total o nul∙la) (guia, pàg. 110)
Què? A tot arreu, enlloc
Com? Practiqueu aquestes dues expressions absolutes fent que contestin les preguntes següents i després n’inventin de noves: On
et donaran diners si pares la mà? On es pot fumar, dins d’un hospital? On cal treballar per guanyar‐se la vida? On es pot treballar
sense cobrar?
Nivell 3: Recordem històries, fets, anècdotes...
Quin punt? Construir frases condicionals i hipotètiques (1)
Què? Fer (‐> fes), tenir (‐> tingués), ser (‐>fos), poder (‐>pogués), voler (‐> volgués)
Com? Demaneu que imaginin situacions poc probables sobre temps, diners i feina i les expressin començant amb verbs anteriors.
Per exemple (Fer): Si fes bon temps aquesta tarda aniria a la platja. (Tenir): Si tinguessis molts diners, continuaries anant a la
feina? (Ser): Si la feina no fos tan pesada, hi estaria més a gust. (Poder): Si pogués fer pont aquesta setmana, aniria a veure els
meus oncles a Sòria. (Voler): Jo, si volgués, podria canviar de feina.
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Nivell 4: Som gent experta i sabem fer moltes coses.
Quin punt? Vocabulari: usar amb correcció verbs referits a la feina i a l’economia
Què? Estalviar, malgastar, pencar, entretenir‐se, consumir, perdre, etc.
Com? Demaneu que facin frases amb aquests verbs i que, a més, continguin les paraules temps, feina o diners. Per exemple: Si
vaig a la feina a peu, estalvio diners. No perdis més el temps, que no acabaràs la feina. Cada dia consumeixo més de dues hores
per anar i venir de la feina. Etc.
Nivell 5: Som coherents i tenim la nostra opinió.
Quin punt? Raonar breument
Què? Tenim tendència a l’estalvi? Tenim possibilitat d’estalviar?
Com? Demaneu que hi pensin uns minuts i després exposin alguns arguments que mostrin l’opinió personal. Per exemple: Hi ha
molta gent que ni s’ho pot plantejar perquè necessita tot el que guanya. Costa molt estalviar en les petites coses de cada dia, però
és la millor manera de fer‐ho.







En gran grup, proposar als xerraires una pràctica de pronunciació, tot llegint i repetint un embarbussament (vegeu‐los a la
pàgina 70 del manual).
Durada aprox. 10 minuts

Lectures

En gran grup, llegir i comentar el poema o la cançó proposada al manual. Llegir el text literari, comentar‐lo i resoldre dubtes
de comprensió. Segons el nivell dels xerraires, fer‐los lectors dels textos.
En gran grup, llegir i comentar algun dels textos sobre l’origen de les paraules boicot, calés, moneda, tara, que trobareu a la
secció “Les paraules i els seus orígens” (manual, pàg. 71‐79; guia, pàg. 120‐128).
Llegir o fer llegir l’acudit relacionat amb el tema, a les pàg. 66‐69 del manual o a les pàg. 115‐118 de la guia.

 Referents de catalanitat

Durada aprox. 10 minuts




Llegir i comentar l’explicació que es fa al manual: L’estraperlo
Comentar breument algun aspecte que relaciona el tema amb els Països catalans. Per exemple:



Catalunya, país amb iniciativa empresarial des de la revolució industrial fins ara. Capdavantera a Espanya pel que fa a
l’exportació de béns. Gran activitat econòmica basada en el turisme interior i exterior. Tradició d’empreses familiars.
Indústries antigues convertides en museu: Molí paperer de Capellades (L’Anoia), Parc Natural de la Muntanya de Sal de
Cardona (El Bages), Colònia tèxtil Vidal, de Puig‐reig (El Berguedà), Museu de les Mines de Cercs (El Berguedà), Museu dels
Raiers de Coll de Nargó (L’Alt Urgell), etc.
El nom català “pesseta” com a diminutiu de “peça”. La pesseta, moneda espanyola implantada pel català Laureà Figuerola el
1869.





 Activitat de gran grup


Durada aprox. 20 minuts

Triar una de les activitats per fer en grup de les pàgines 75‐87 i dur‐la a terme. Propostes: Núm. I‐4 del nivell inicial:
Comptem fins a 50? O fins a 100? També, del mateix nivell: I‐10 Bingo! De nivell mitjà, M‐6 Jeroglífics 2 – numèrics.

 Comiat




Durada aprox. 10 minuts

Comentar propostes per aprendre més català i participar en entorns catalans. Vegeu la secció del manual “Català a l’abast”
(pàgines 63 ‐65 del manual). Per exemple: conèixer, del barri o de la població, edificis que hagin estat fàbriques o indústries i
que actualment estiguin habilitats per a serveis públics.
Proposar una tasca específica per fer durant la setmana. Per exemple: aportar a la sessió següent una moneda o un bitllet
que sigui d’altres països o fora de circulació.
Anunciar als xerraires el tema de conversa de la sessió següent per tal que puguin comprendre les preguntes, comprovar si
saben les paraules i expressions, i llegir els textos que es proposen.

89

21. La formació personal
Motors de conversa (manual, pàg. 48)
1. Per començar a parlar  Parleu de com sou i què feu.







Teniu costum de llegir contes, novel∙les, poemes...? Quan ho feu? En temps de vacances? Mentre aneu o torneu
de la feina? A les nits, abans de dormir? Els caps de setmana?
Quins temes us agraden més, els realistes i històrics o els fantàstics i imaginaris?
Us agrada escriure? Què acostumeu a escriure, diaris personals, poemes, contes, cartes, històries...?
Si tinguéssiu temps i possibilitats, sobre què escriuríeu?
Us agrada visitar llibreries i fires de llibres? Teniu costum d’anar a la biblioteca pública? Us emporteu algun llibre
per llegir quan us n’aneu de vacances?
Conserveu els llibres i els treballs del temps que estudiàveu? Us agrada mirar‐vos‐els de tant en tant?

2. Per començar a parlar  Parleu del que coneixeu.







Hi ha coneixements que actualment són importants o necessaris i que no us van ensenyar a l’escola? Potser
llengües, informàtica, carnet de conduir, temes de salut?
Creieu que hi ha coneixements que han canviat i ja no són com ens els havien ensenyat? En podeu dir alguns?
Hi ha centres de formació d’adults al vostre abast? Quins? De què ofereixen formació?
Si treballeu en una empresa mitjanament gran, expliqueu les possibilitats de formació que teniu i qui les paga.
Hi ha biblioteques públiques prop del lloc on viviu o treballeu? Com són? Quins serveis ofereixen? Hi aneu
sovint? Com és l’ambient que s’hi respira?
Teniu familiars o amics que estiguin estudiant alguna cosa? Què estudien? On ho fan? N’estan satisfets?

3. Per llançar‐se a parlar  Parleu del que recordeu.







Recordeu el temps en què vau aprendre a llegir i escriure? Qui i com us en va ensenyar?
Qui va cultivar més en vosaltres el gust per la lectura, l’escola o la família? Expliqueu com va ser.
Tots els vostres familiars van tenir facilitats per estudiar, quan eren petits?
Tots hem viscut anècdotes o aventures interessants durant el temps en què estudiàvem, de petits o
d’adolescents. Ens n’expliqueu alguna que recordeu, vostra, dels companys o dels mestres?
Sabeu històries de gent que no va estudiar de petita i que de gran ha arribat força lluny. Ens les expliqueu?
Coneixeu la vida d’algun savi o persona molt entesa en alguna cosa? Ens en feu cinc cèntims?

4. Per parlar millor  Parleu del que sabeu fer.







Sempre necessitem formar‐nos. Com podem aconseguir temps i condicions per fer‐ho?
Quins consells donaríeu a una persona que es vol treure el carnet de conduir?
Coneixeu mètodes d’aprendre idiomes? Quin és el millor?
Com funciona la formació en línia a través d’Internet? I la formació a distància?
Ens aconselleu algun llibre per llegir, alguna revista especialitzada o alguna pel∙lícula formativa?
Què s'ha de fer per ser usuari d'una biblioteca pública? Expliqueu‐nos les normes de funcionament i de
comportament.

5. Per parlar millor  Parleu del que penseu.







Algú ens ha ensenyat a estudiar o ens ho hem hagut de fer sols? Creieu que són importants les tècniques
d’estudi, com ara prendre apunts, fer esquemes i guions, resumir, etc.?
Creieu que els adults estem prou mentalitzats per continuar formant‐nos, després dels estudis que hem fet a
l’adolescència?
Hem après algunes coses inútils durant la nostra vida?
El ritme de vida que portem és compatible amb la formació? Hi ha prou oferta de formació per a adults?
Què opineu de l’autoaprenentatge? Tothom pot ser autoaprenent? Coneixeu les ofertes de formació en línia?
A certa edat ja no es pot aprendre res? Jubilació i estudi són contradictoris? Esteu d’acord que la gent gran
s’inscrigui a classes d’idiomes, d’informàtica, d’universitat...?
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21. La formació personal
Paraules i textos per llegir i comentar (manual, pàg. 49)
 Les paraules
Què és?
Com és?
Què es fa?

títol
savi/sàvia
esforçar‐se

Estudiar a casa

deixeble
erudit/erudita
comprendre

aprenent
entès/entesa
pencar

Estudiar a la biblioteca

assaig
llest/llesta
llegir

Consultar enciclopèdies

despatx
expert/experta
escriure

Accedir a Internet

 Les expressions
 Cremar‐se les celles: estudiar molt.
 Aprendre de lletra: aprendre de llegir.

 Fugir d’estudi: defugir un assumpte, una qüestió.
 Pagar l’aprenentatge: sofrir els perjudicis deguts a la inexperiència.

 La cançó d'anar a l'escola, de Josep Maria Espinàs
Cap a l'escola falta gent,
Anem‐hi tots corrent, corrent.
Que ningú no es deixi la cartera,
que ningú no es deixi l'esmorzar
cap a l'escola, la‐ra‐là.

Adéu mare! Tres petons.
Tots serem molt bons minyons
quan la mestra, quan la mestra
ens expliqui les lliçons.
Tots serem molt bons companys
a l'esbarjo, a l'esbarjo
tots serem molt bons companys!

 L’escriptora. Carme Riera
Després del meu fracàs i d’un munt de nits d’insomni i de malsons —somiava que un peix platejat i probablement
ben gustós, d’aquells grassonets que fan venir més gana, se m’escapolia de les mans deixant‐les plenes d’escates i, per
més que fregava i fregava, continuaven enganxades a la pell—, vaig jurar‐me que una segona oportunitat, a la qual el
cap de personal de la meva empresa ja havia al∙ludit, no m’agafaria desprevinguda.
En conseqüència, vaig decidir que no dedicaria i ni un segon de les meves vacances a cap altra cosa que no fos
aprendre anglès. Em sabia greu per la meva cosina, per les belleses del Perú, pel Gustavo i la Gladis Bueno, els meus
amics d’Arequipa als quals havia promès una visita, però la meva decisió era irrevocable i el somni, premonitori:
només el coneixement de l’idioma dels ianquis milloraria la meva autoestima i les meves possibilitats de prosperar
Extret i adaptat de L’estiu de l’anglès
professionalment.

 L’explicació: diada de Sant Jordi
La Diada de Sant Jordi commemora la mort d'aquest sant, el 23 d'abril de l'any 303. És el dia dels enamorats ,un dia en
què tradicionalment als Països Catalans les parelles es regalen una rosa i un llibre.
La Diada té un caire reivindicatiu de la cultura catalana i molts balcons s'engalanen amb la senyera. A tot Catalunya es
venen llibres i roses, però és a La Rambla de Barcelona on l'esdeveniment arriba a la seva màxima expressió. És
tradicional promoure la venda de llibres amb signatures dels autors i fent un descompte al preu de venda. També hi ha
lectures de poemes o de fragments de llibres i els teatres i sales d'espectacles fan promocions especials. Però sobretot
cal destacar l'ambient festiu que genera la Diada. Es realitzen Jocs Florals a les escoles, activitats a les biblioteques i
concerts als carrers que s'afegeixen a l'atrafegada agenda cultural catalana.
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21. La formació personal
Guia de conducció de la sessió
 Rebuda



Durada aprox. 5 minuts

Per anunciar el tema, es pot preguntar als assistents què estudiarien si tinguessin temps i facilitat per iniciar uns estudis
teòrics o uns aprenentatges pràctics.
Demanar si han acomplert la tasca que se’ls ha encarregat en la sessió anterior.

 Introducció temàtica


Durada aprox. 5 minuts

Llegir i comentar breument aquest text sobre formació permanent

Els canvis tecnològics, l'organització del treball, els usos socials i la mobilitat dins del Planeta fan que cada generació nova es vegi
amb més necessitat que l'anterior de reciclatge formatiu i professional. A les persones que actualment són a l'edat madura els ha
calgut posar‐se al dia, pel cap baix, en informàtica, anglès i en sistemes laborals automatitzats per tal de no perdre el tren durant
els darrers decennis. A les generacions de joves actuals, suposadament tan ben preparades pel que fa a aquests aspectes, és
possible que els esperi una posada al dia més àrdua i més transformadora. És una característica del nostre temps –la necessitat
contínua de formació– que hem d'assumir.


Fer referència a les paraules i expressions proposades al manual i resoldre dubtes de comprensió: Atenció al mot: assaig (no
*ensaig).

 Converses en petits grups



Durada aprox. 50 minuts

Formar grups de tres o quatre xerraires i convidar‐los a conversar a partir de les preguntes del manual, organitzades per
blocs. Nivell inicial: blocs 1 o 2. Nivell mitjà: bloc 3. Nivell avançat: blocs 4 o 5.
Seguir el desenvolupament autònom de les converses per corregir errors, proposar formes genuïnes i resoldre dubtes.
Convidar els membres del grup a fer referència, en les converses, al seu país o regió de procedència.

 Punts d’atenció


Durada aprox. 10 minuts

Mantenir els mateixos grups i proposar‐los que facin atenció a punts concrets de lèxic o d’estructura de frases (punts
enumerats al manual a les pàgines 58‐62, i a la guia a les pàgines 109‐113). Si només hi ha un guia o una guia per a la sessió,
seleccionar el nivell més majoritari. Es proposa un exercici per a cada nivell:

Nivell 1: Tenim maneres personals de fer les coses.
Quin punt? Expressar una sensació (5) (guia, pàg. 109)
Què? Treballar la sensació d’alegria i d’il∙lusió i la mesura en què l’experimentarien (molta, no gaire, gens...).
Com? Pregunteu‐los si els faria gaire il∙lusió... encertar la grossa de la loteria, guanyar un premi en un concurs, fer un creuer pel
Mediterrani, tenir un cotxe tot terreny d’última generació, trobar‐se amb un amic antic, començar uns estudis, disposar d’un mes
de vacances pagades, rebre un gos de regal, et.
Nivell 2: Coneixem moltes persones, llocs, coses...
Quin punt? Usar amb sentit les expressions tot i res
Què? Tot, res
Com? Indiqueu que tot significa: “això, i allò, i allò...” i que res significa “ni això, ni allò, ni allò...” Després feu les preguntes
següents, amb possibilitat de respondre “tot” o “res “: Què has estudiat, per a l’examen? Què saps del cultiu de l’arròs? Què
llençaràs, de tot això? Què has vist, del Museu d’Art Modern? Què t’interessa, de la fira de la perdiu?
Nivell 3: Recordem històries, fets, anècdotes...
Quin punt? Construir frases condicionals i hipotètiques (2)
Què? Escriure (‐> escrivís o escrigués), llegir (‐> llegís), saber (‐> sabés)
Com? Demaneu que imaginin situacions poc probables sobre estudis i habilitats d’escriure o llegir i les expressin començant amb
verbs anteriors. Per exemple: Si escrivís (escrigués) una novel∙la, parlaria dels meus avis. Si sabés més matemàtiques ajudaria el
meu fill amb els deures. Si llegissis més els diaris, t’assabentaries més del que passa pel món.
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Nivell 4: Som gent experta i sabem fer moltes coses.
Quin punt? Expressar l’ordre d’unes accions (guia, pàg. 112)
Què? Primerament, en segon lloc, en tercer lloc, després, tot seguit...
Com? Demaneu que expliquin què cal fer per aconseguir els objectius següents, i que ho facin indicant l’ordre de les accions:
treure el carnet de conduir, canviar la roda d’un cotxe, fer un arròs a la paella.
Nivell 5: Som coherents i tenim la nostra opinió.
Quin punt? Fer un breu comentari
Què? Hem après a l’escola coses inútils per a la nostra vida?
Com? Demaneu que hi pensin uns minuts i després expliquin quines coses no han usat mai, de les que van aprendre. Per exemple:
Fer a mà la rel quadrada; trobo que és d’una inutilitat total: hi ha calculadores! Les llistes de vocabulari de francès: no em van
servir per parlar‐lo.







En gran grup, proposar als xerraires una pràctica de pronunciació, tot llegint i repetint un embarbussament (vegeu‐los a la
pàgina 70 del manual).
Durada aprox. 10 minuts

Lectures

En gran grup, llegir i comentar el poema o la cançó proposada al manual. Llegir el text literari, comentar‐lo i resoldre dubtes
de comprensió. Segons el nivell dels xerraires, fer‐los lectors dels textos.
En gran grup, llegir i comentar algun dels textos sobre l’origen de les paraules rúbrica i tertúlia, que trobareu a la secció “Les
paraules i els seus orígens” (manual, pàg. 71‐79; guia, pàg. 120‐128).
Llegir o fer llegir l’acudit relacionat amb el tema, a les pàg. 66‐69 del manual o a les pàg. 115‐118 de la guia.

 Referents de catalanitat



Durada aprox. 10 minuts

Llegir i comentar l’explicació que es fa al manual: diada de Sant Jordi
Comentar breument algun aspecte que relaciona el tema amb els Països catalans. Per exemple:

 Escoles d’Adults: centres públics d'educació permanent de persones adultes.
 Escoles de formació sobre disciplines diverses: arts gràfiques, agricultura i ramaderia, hostaleria, voluntariat, etc.
 Punts d’Informació Juvenil (PIJ): oficines locals que ofereixen informació, orientació i assessorament.
 Centres Cívics: equipaments municipals per a totes les persones que volen fer activitats, formar‐se, etc.
 Setmana del llibre en català (Seu central: Barcelona. Llibreries adherides arreu de Catalunya).
 Fira del Llibre (València). Fira del llibre d’ocasió (Barcelona). Fira del llibre de muntanya (L’Esquirol, Osona).
 La diada de Sant Jordi, festa del llibre i de la rosa

 Activitat de gran grup


Durada aprox. 20 minuts

Triar una de les activitats per fer en grup de les pàgines 75‐87 i dur‐la a terme. Propostes: Núm. I‐12 del nivell inicial: Digues
com pot ser. També, del mateix nivell: I‐18 Fem suposicions De nivell general T‐3 Endevinalles.

 Comiat




Durada aprox. 10 minuts

Comentar propostes per aprendre més català i participar en entorns catalans. Vegeu la secció del manual “Català a l’abast”
(pàgines 63 ‐65 del manual). Per exemple: començar la lectura d’un llibre en català, triat per cadascú o suggerit pel guia o per
la guia de grup.
Proposar una tasca específica per fer durant la setmana. Per exemple: aportar a la sessió següent el títol d’una novel∙la i el
nom de l’autor o l’autora catalans..
Anunciar als xerraires el tema de conversa de la sessió següent per tal que puguin comprendre les preguntes, comprovar si
saben les paraules i expressions, i llegir els textos que es proposen.
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22. Aficions i habilitats
Motors de conversa (manual, pàg. 50)
1. Per començar a parlar  Parleu de com sou i què feu.







Us agrada fer alguna d’aquestes activitats manuals? Molt? No gaire? Gens? Cuina, fotografia, bricolatge, cosir,
modelisme, restauració, macramé, pintura, tocar un instrument.
Us agrada fer alguna activitat manual, diferent d’aquestes? Quina?
Acostumeu a continuar i acabar les activitats que comenceu, o sou persones a qui costa acabar‐les?
Si en feu alguna, us hi dediqueu sovint?
Tus estimeu més fer‐la sols o soles, o preferiu fer‐la en companyia?
Hi ha algú de la vostra família que practiqui alguna activitat manual?

2. Per començar a parlar  Parleu del que coneixeu.







Digueu activitats de cuina a què es pot dedicar una persona, per afició (fer plats amb receptes publicades,
elaborar confitures i melmelades...).
Coneixeu persones que tinguin afició a la cuina? Qui són? Com són?
Ens dieu coses que es poden col∙leccionar? Afegiu‐ne a la llista: segells, llaunes, clauers, minerals, xapes...
Coneixeu persones col∙leccionistes? Què col∙leccionen? On posen la col∙lecció? Com l’organitzen?
Expliqueu‐nos en què consisteixen aquestes tècniques pictòriques: aquarel∙la, oli, pastel, carbonet.
Hi ha algú a casa vostra aficionat al bricolatge? Què fa o què arregla?

3. Per llançar‐se a parlar  Parleu del que recordeu.







Teniu alguna afició manual o artística? Bricolatge, cuina, cosir, tocar un instrument, fotografia, pintura, ball,
modelisme... Com vau començar? Què feu, concretament?
Us agrada participar en activitats culturals com ara sortides d’interès, iniciatives de centres culturals, visites de
museus, conferències, sessions de cinema o teatre, programes musicals, etc.? Des de quan?
Coneixeu persones que tinguin aficions poc usuals, estranyes, originals?
Moltes vegades tenim una afició o fem una activitat cultural perquè hem vist fer‐ho a persones pròximes (un
familiar, una mestra, un amic...). És el vostre cas? Ens expliqueu com va ser?
A l’escola us havien ensenyat alguna habilitat? Podeu explicar‐nos a quina edat ho fèieu, què fèieu i com ho fèieu?
Hi ha fires populars on es troba la gent que té la mateixa afició: col∙leccionar xapes de xampany, pintar a l’oli,
ballar sardanes, etc. Heu participat mai en alguna d’elles? On, quan i com va ser?

4. Per parlar millor  Parleu del que sabeu fer.







Pot una persona molt nerviosa dedicar‐se al modelisme, a la costura, a tocar un instrument? Com hauria de ser
algú que s’hi vulgui dedicar?
Quines eines de bricolatge ens aconselleu que tinguem a casa per resoldre avaries senzilles?
Com hauríem de protegir el cos a l’hora de treballar amb pintures? I quan fem activitats de fusteria?
Què ens aconselleu que tinguem al cosidor per cosir estrips, botons, traus...?
Que li aconsellaríeu a una persona que aprèn a tocar la trompeta i viu en un bloc de pisos? Als que volen tocar
aquests altres instruments, els donaríeu algun consell?
Què aconsellaríeu a uns pares que tenen fills petits amb sensibilitat i destresa musicals?

5. Per parlar millor  Parleu del que penseu.







Creieu que tant els nens com les nenes haurien d’aprendre a cuinar i cosir des de molt petits? Per què?
Podríem dir que hi ha aficions més pròpies d’homes que de dones, i a l’inrevés? Com és que, per exemple, a la
petanca hi juguen, sobretot, homes? Com és que tan pocs homes es dediquen a fer puntes al coixí?
On es poden desenvolupar millor les habilitats i aficions: a l’escola, a la família, amb les amistats, a la feina...?
Com és que hi ha persones que sovint s’avorreixen? L’avorriment pot ser un símptoma de depressió?
Mirar la televisió ens ajuda a tenir aficions pròpies o ens treu el temps que dedicaríem a activitats creatives?
Moltes famílies porten els fills a practicar aficions durant la setmana, fora del temps d’escola: tocar un instrument,
dibuixar, pintar, etc. Què en penseu?
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22. Aficions i habilitats
Paraules i textos per llegir i comentar (manual, pàg. 51)
 Les paraules
Què és?
Com és?
Què es fa?

talent
destre/destra
distreure’s

feina
maldestre/‐destra
entretenir‐se

bricolatge

passatemps
afeccionat/‐nada
cultivar

fotografia

música

dèria
traçut/traçuda
atendre

destresa
manyós/manyosa
construir

cuina

 Les expressions
 Tenir per la mà: tenir pràctica d’una cosa.
 Tenir la mà trencada en una cosa: tenir‐ne molta pràctica.

 Arromangar‐se: decidir‐se a fer una cosa.
 Posar fil a l’agulla: iniciar una feina.

 La cançó dels oficis, Xesco Boix (fragment)
Diu que quan seré gran
Un ofici hauré de fer, penso jo: què seré?
Sabater potser. Fer sabates dia i nit, deurà ser molt
avorrit.
No em fa el pes, ben mirat, deu ser molt cansat.
Moliner potser. Traginant els sacs de blat, sempre blanc i
enfarinat…
Advocat potser. Sempre haver d’enraonar, el cervell deu
assecar…

Professor potser. Sempre a classe haver d’anar, no
m’acaba d’agradar…
Metge, doncs, potser. Visitar sempre malalts, curar grans
i veure mals…
Veterinari ser. Visitar sempre animals, curar gossos i
cavalls…
Un gandul potser. Panxa enlaire dia i nit, sense fer res de
profit…
No fer res, ben mirat, deu ser molt cansat!

 L’escriptor. Josep Palau i Fabre
Quan jo era adolescent m’entrà una passió gairebé malaltissa pel billar. EIs meus pares no sabien com treure’m del cap
aquesta dèria, que em devorava i que m’impedia d’estudiar, que m’absorbia totes les energies.
Vaig arribar a ser un veritable as (a escala reduïda, s’entén), perquè a casa mai no m’haurien permès que aquella afició
prengués un caire professional. Jo era menor d’edat i en aquell temps la pàtria potestat era molt forta.
La majoria de la gent ignora el poder fascinant que té, en certs moments de la vida, el feltre verd del billar amb la
complicitat de la llum elèctrica picant‐hi al damunt, concentrant la vostra atenció sobre aquella mena de gespa
geomètrica, on tot s’ha convertit en una ciència dels nombres, talment una naturalesa artificial o congelada. L’infern
sol representar‐se vermell, però l’atmosfera verda creada pel billar, i encara més quan hi plana el fum del tabac, com
núvols baixos on s’hi congria la tempesta, us absorbeix cap a un «avall» o un «endins» tentacular que té, també, molt
d’infernal.
Ara que els anys han passat, puc contar amb tota tranquil∙litat a quins graus va arribar la meva febre i com es produí el
Extret de La tesi doctoral del diable
meu sobtat desinterès per aquest joc.

 L’explicació: Les teves aptituds
Quan parlem de les aptituds ens estem referint als dons i les habilitats que té una persona. Les pots heretar o adquirir
amb aprenentatge i esforç. Saber conduir, saber nedar, tenir bona oïda musical, ser ràpid en el càlcul mental, tenir
facilitat per a llegir i escriure, són aptituds. Poden ser mesurades amb proves de tipus psicològic o amb proves
d’observació. És molt important conèixer quines són les teves aptituds abans d’escollir uns estudis o una professió.
Les més importants són: artística, numèrica, de lideratge, musical, fisicoesportiva, manual, lingüística, didàctica, de
concentració, de mecànica, de persuasió, matemàtica, científica, espacial, social, administrativa.
Extret i adaptat de http://www.sabadelltreball.cat/orientat/les‐teves‐aptituds

95

22. Aficions i habilitats
Guia de conducció de la sessió
 Rebuda



Durada aprox. 5 minuts

Per anunciar el tema, es pot demanar als assistents que diguin una afició o una habilitat d’algun membre de la família (fer
trencaclosques, col∙leccionar punts de llibre, cuinar, etc. )
Demanar si han acomplert la tasca que se’ls ha encarregat en la sessió anterior.

 Introducció temàtica


Durada aprox. 5 minuts

Llegir i comentar breument aquest text sobre habilitats i aficions

Molts de nosaltres, en algun moment de la vida i per raons ben vàries ens hem dedicat o ens dediquem a activitats lliures basades
en la perseverança, la paciència, l’habilitat manual, el contacte amb la natura, l’emulació... En faríem una llista tan inacabable
com innombrables són els interessos que pot generar la nostra vida: el món culinari, amb l’experimentació de receptes noves; les
necessitats de la llar pel que fa a fusteria, electricitat, ornamentació, roba, floricultura; l’ocupació del temps lliure per mitjà del
col∙leccionisme, el modelisme, la maquetació... I molts etcèteres que passarien per tots i cadascun dels camps del saber, del fer i
del sentir humà. No hi ha dubte que aquesta qüestió pot ser la base d’una estona llarga de conversa...


Fer referència a les paraules i expressions proposades al manual i resoldre dubtes de comprensió: Atenció al mot:
passatemps ‐> mots encreuats (no *crucigrama).

 Converses en petits grups



Durada aprox. 50 minuts

Formar grups de tres o quatre xerraires i convidar‐los a conversar a partir de les preguntes del manual, organitzades per
blocs. Nivell inicial: blocs 1 o 2. Nivell mitjà: bloc 3. Nivell avançat: blocs 4 o 5.
Seguir el desenvolupament autònom de les converses per corregir errors, proposar formes genuïnes i resoldre dubtes.
Convidar els membres del grup a fer referència, en les converses, al seu país o regió de procedència.

 Punts d’atenció


Durada aprox. 10 minuts

Mantenir els mateixos grups i proposar‐los que facin atenció a punts concrets de lèxic o d’estructura de frases (punts
enumerats al manual a les pàgines 58‐62, i a la guia a les pàgines 109‐113). Si només hi ha un guia o una guia per a la sessió,
seleccionar el nivell més majoritari. Es proposa un exercici per a cada nivell:

Nivell 1: Tenim maneres personals de fer les coses.
Quin punt? Vocabulari. Activitats i aficions
Què? Fer esport, nedar, pintar, escoltar música, llegir, fer excursions, fer col∙leccions, etc.
Com? Demaneu si saben què és cada objecte i per a quina afició seria útil: un banyador, un pinzell, una motxilla, una pilota, una
novel∙la, una lupa, una ràdio.
Nivell 2: Coneixem moltes persones, llocs, coses...
Quin punt? Usar amb sentit correcte les expressions tots o totes i cap.
Què? Tots, totes, cap
Com? Indiqueu que tots o totes significa “aquest, aquest, aquell... fins a l’últim de la llista” i que cap significa “ni tres, ni dos, ni
un”. Després feu les preguntes següents, amb possibilitat de respondre “tots (totes)” o “cap“: Quines assignatures has aprovat?
Quins dies tens de vacances, aquest mes? Quines maletes necessites per al viatge? Quins parents has convidat a la festa
d’aniversari?
Nivell 3: Recordem històries, fets, anècdotes...
Quin punt? Mostrar la immediatesa temporal d’una acció (guia, pàg. 111)
Què? En un tres i no res, tot seguit, de seguida, en un instant, d’un salt...
Com? Demaneu que expliquin accions passades que van succeir en molt poc temps. Per exemple: Vaig demanar un taxi i en un
tres i no res ja era al portal de casa. La gent de seguida va atendre l’accidentat. En un instant van aparèixer cotxes de policia per
tot arreu.
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Nivell 4: Som gent experta i sabem fer moltes coses.
Quin punt? Vocabulari: adjectius personals referits a les habilitats
Què? Hàbil, maldestre, aficionat/‐ada, potiner, curós/‐osa, pacient, entès/‐esa, expert/‐a
Com? Demaneu que parlin d’una persona familiar (pare, nebot, cosina...) i diguin d’ella (inventant) com és pel que fa a les aficions
(fer col∙leccions, pintar, etc.). Per exemple: Tinc una neboda que és molt pacient i fa puzles de dues mil peces.
Nivell 5: Som coherents i tenim la nostra opinió.
Quin punt? Fer un breu comentari
Què? Nois i noies han de tenir les mateixes aficions?
Com? Demaneu que hi pensin uns minuts i després expliquin què en pensen, d’aquesta qüestió. Per exemple: Jo crec que algunes
aficions són més típiques de nois que de noies, o a l’inrevés; però això no vol dir que s’hagi de complir exactament: conec nois
que jugaven a nines de petits i noies que jugaven a futbol amb molta afició i tècnica!







En gran grup, proposar als xerraires una pràctica de pronunciació, tot llegint i repetint un embarbussament (vegeu‐los a la
pàgina 70 del manual).
Durada aprox. 10 minuts

Lectures

En gran grup, llegir i comentar el poema o la cançó proposada al manual. Llegir el text literari, comentar‐lo i resoldre dubtes
de comprensió. Segons el nivell dels xerraires, fer‐los lectors dels textos.
En gran grup, llegir i comentar algun dels textos sobre l’origen de les paraules a la babalà, quiosc, que trobareu a la secció
“Les paraules i els seus orígens” (manual, pàg. 71‐79; guia, pàg. 120‐128).
Llegir o fer llegir l’acudit relacionat amb el tema, a les pàg. 66‐69 del manual o a les pàg. 115‐118 de la guia.

 Referents de catalanitat

Durada aprox. 10 minuts




Llegir i comentar l’explicació que es fa al manual: Les teves aptituds
Comentar breument algun aspecte que relaciona el tema amb els Països catalans. Per exemple:



Associacions per a aficionats: filatèlia, puntes al coixí, col∙leccionisme, arts plàstiques, excursionisme, fotografia, jardineria,
bricolatge, etc.
Organitzacions no governamentals (ONG) per a activitats diverses: ajuda humanitària, protecció del medi ambient, denúncia
de transgressions dels drets humans, banc d’aliments, etc.
Equipaments per a persones que volen fer activitats, conèixer‐se o formar‐se: centres cívics, aules obertes, etc.
Trobades d’aficionats a diverses activitats: Fira de pintors aficionats (Vilanova i la Geltrú, Garraf). Trobada de pessebristes a
Sant Hilari Sacalm (La Selva). Convenció d'observadors del cel (Sabadell, el Vallès Occidental).
Aficions catalanes tradicionals que han generat associacionisme: el muntanyisme, les puntes al coixí, el cant coral, la
fotografia, els escacs, la filatèlia, etc.






 Activitat de gran grup


Durada aprox. 20 minuts

Triar una de les activitats per fer en grup de les pàgines 75‐87 i dur‐la a terme. Propostes: Núm. I‐15 del nivell inicial: Jocs
fets amb les mans. També, del nivell mitjà: M‐14 Quin ofici és? i M‐20 Què s’ha de fer?

 Comiat




Durada aprox. 10 minuts

Comentar propostes per aprendre més català i participar en entorns catalans. Vegeu la secció del manual “Català a l’abast”
(pàgines 63 ‐65 del manual). Per exemple: descobrir col∙lectius o associacions que promoguin alguna afició pròpia i
interessar‐se per saber què fan.
Proposar una tasca específica per fer durant la setmana. Per exemple: aportar a la sessió següent una obra acabada, fruit
d’una afició o habilitat (quadre, dibuix, puzle acabat, peça feta amb puntes al coixí, joguina, etc.)
Anunciar als xerraires el tema de conversa de la sessió següent per tal que puguin comprendre les preguntes, comprovar si
saben les paraules i expressions, i llegir els textos que es proposen.
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23. Sortides, viatges i excursions
Motors de conversa (manual, pàg. 52)
1. Per començar a parlar  Parleu de com sou i què feu.







Us agrada sortir de casa i passejar pels carrers i places? Teniu costum de fer‐ho? Molt sovint?
Us agrada anar al parc? Hi aneu sovint? Hi aneu amb algú?
Teniu un gos i el porteu a passejar pels carrers o pels parcs? Hi ha algun veí o familiar que ho fa? Sabeu si li agrada
sortir cada dia amb el gos?
Si un dia entre setmana no heu d’anar a treballar, què us estimeu més, quedar‐vos a casa o sortir?
Aneu al cinema alguna vegada? I al teatre? Teniu costum d’anar‐hi amb algú?
De nit us fa gaire por tornar sols o soles a casa?

2. Per començar a parlar  Parleu del que coneixeu.







Quan voleu fer una sortida una mica llarga, un viatge, una excursió… d’on traieu la informació? De la vostra
experiència? De converses amb gent? D’una publicació? D’una agència de viatges? D’Internet?
Sabeu algun itinerari interessant de seguir per fer un passeig o una excursió? Expliqueu‐lo.
Sabeu algun lloc interessant on s’hi pugui arribar caminant?
Coneixeu les GR (Grans Rutes) europees, espanyoles, catalanes?
Podeu explicar‐nos excursions interessants per fer amb cotxe? I amb bicicleta?
Expliqueu viatges de nuvis fet per vosaltres, pels germans o pels amics. On han anat? Què han vist?

3. Per llançar‐se a parlar  Parleu del que recordeu.







Què feu normalment quan sortiu de casa per passejar pels carrers?
Recordeu les sortides que fèieu amb l’escola? Ens en podeu explicar alguna d’interessant? Hi ha alguna anècdota
que recordeu especialment?
Una sortida típica és el viatge de les parelles acabades de casar, per gaudir de la lluna de mel. Ens en podeu
explicar algun que conegueu de familiars, amics…?
Durant els viatges és freqüent fer noves coneixences i amistats. Si és el vostre cas, expliqueu‐nos amb qui us vau
relacionar i com us vau conèixer.
Als viatges, excursions i sortides succeeixen anècdotes dignes de ser explicades. Expliqueu‐nos‐en alguna sobre un
fet curiós, sorprenent, positiu; o lamentable, trist...
Heu tingut alguna experiència destacable relacionada amb el menjar típic d’algun país? Heu demanat mai un plat
i us heu endut una sorpresa desagradable? Què vau fer? Us ho vau acabar menjant?

4. Per parlar millor  Parleu del que sabeu fer.







Quins passos cal fer per preparar un viatge llarg? On podem trobar informació? Quins documents hem
d’actualitzar i presentar? Quines prevencions sanitàries hem de tenir? De què i on ens hem de vacunar?
Què suggeriu que fem si no sabem l’idioma d’un país que volem visitar? Res? Comprar‐nos un diccionari?
Aprendre de memòria frases freqüents en les relacions socials?
Teniu algun consell per als que mai no han fet viatges amb avió? Per evitar el mareig, sobre l’equipatge, sobre el
temps necessari per embarcar, sobre el control duaner i policial...
Aconselleu‐nos algun viatge que considereu interessant per algun aspecte.
Què hem de fer per no patir robatoris de diners o d’equipatge durant un viatge?
Quines precaucions preneu a l’hora de sortir de casa uns dies per un viatge o unes vacances? Penseu en l’aigua, la
llum, les portes i finestres, la bústia...

5. Per parlar millor  Parleu del que penseu.







És important trepitjar el propi país per conèixer‐lo i estimar‐lo? Estan de baixa les agrupacions excursionistes?
El cotxe ens ha tornat més ganduls? Som, en conjunt, massa sedentaris?
Diuen que per conèixer món n’hi ha prou amb obrir pàgines d'Internet i fer viatges virtuals. Hi esteu d’acord?
Què és més important quan sortim a veure món, el lloc on viatgem o el viatge que ens hi porta?
Què hi troba en els viatges la gent que visita països amb costums allunyats de les nostres maneres de viure?
Creieu que tothom hauria de fer algun viatge a llocs de cultura diferent a la pròpia? Què hi guanyaríem?
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23. Sortides, viatges i excursions
Paraules i textos per llegir i comentar (manual, pàg. 53)
 Les paraules
Què és?
Com és? Com està?
Què es fa?

estada
entretingut/‐guda
avançar‐se

rutes en caravana

travessia
sorprenent
endarrerir‐se

anècdota
perillós/‐llosa
acomiadar‐se

cases de colònies

motxilla
arriscat/‐cada
perdre’s

rutes en bicicleta

cantimplora
ajornat/‐nada
travessar

excursions

 Les expressions
 Anar a l'altre cap de món: anar molt lluny.
 Anar veles desplegades: prosperar.

 Mal viatge!: expressió dita davant d'un fet enutjós.
 Anar a la deriva: anar sense govern, emportat pel vent.

 El poema/La cançó. Viatge a Ítaca, Carles Riba/Lluís Llach (fragment)
Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca,
has de pregar que el camí sigui llarg,
ple d’aventures, ple de coneixences.
Has de pregar que el camí sigui llarg,
que siguin moltes les matinades
que entraràs en un port que els teus ulls ignoraven,
i vagis a ciutats per aprendre dels que saben.

Tingues sempre al cor la idea d’Ítaca.
Has d’arribar‐hi, és el teu destí,
però no forcis gens la travessia.
És preferible que duri molts anys,
que siguis vell quan fondegis l’illa,
ric de tot el que hauràs guanyat fent el camí,
sense esperar que et doni més riqueses.

 L’escriptora. M. Mercè Roca
L’autobús va aturar‐se al davant de Correus, va obrir les portes amb un xuf llastimós i va vomitar trenta‐cinc
excursionistes animosos, que quan van ser a terra van mirar el cel enteranyinat dubtant fins a l’últim moment si
havien o no d’agafar el paraigua. La guia, una dona de cames robustes i malucs poderosos, vestida amb flors i sabates
planeres, va mirar el seu grup amb una barreja d’orgull protector i d’aversió íntima, va fer un crit vigorós que va
aconseguir moure els més ensopits, va brandar enlaire el paraigua estampat i els visitants es van posar en moviment
per sota les voltes de la plaça deIs cines i van passar en fila índia pel pont d’en Górmez. L’aigua del riu va dibuixar el
perfil d’un grup compacte i, una mica més enrere, una silueta tota sola. Quan els va tenir tots a l’altra banda, la guia
els va parlar.
Extret de «Interruptus» de L’escrivent i altres contes
—Aquí comença la nostra visita a la Girona vella.

 L’explicació: Els viatges de Gulliver
L'obra és una sàtira dels costums contemporanis i diversos personatges o conceptes han passat a la cultura popular.
Per exemple, "Yahoo" és com es diuen els humans al país dels cavalls, terme que ha inspirat una empresa informàtica
(Yahoo), i Liliput, amb els seus derivats, es considera sinònim de petit en diverses llengües. Dos satèl∙lits de Mart
reben el seu nom a partir d'idees de l'obra (Deimos i Fobos).
Els habitants de Liliput són ridículs perquè amb qualsevol excusa van a la guerra, fet que usa Swift per denunciar
l'absurd de qualsevol conflicte armat. Els seus oposats, els gegants, viuen massa pendents de la riquesa (són una
crítica a la noblesa). També critica els debats estèrils de les societats científiques, en comptes de pensar aplicacions
per als seus descobriments que ajudin a millorar la vida de la gent.
Al darrer viatge, es pregunta per la natura de l'ésser humà (els cavalls són molt més nobles que els homes al llibre),
corrompuda per la societat (la seva visió barreja la concepció de Rousseau amb el pessimisme de Hobbes, que el porta
a renegar de la seva família quan torna a la seva llar). És un viatge on mostra una possible utopia, contra tots els
defectes que han aparegut en les societats fantàstiques precedents.
Extret de Wikipedia
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23. Sortides, viatges i excursions
Guia de conducció de la sessió
 Rebuda



Durada aprox. 5 minuts

Per anunciar el tema, es pot demanar als assistents que expliquin quin seria el viatge ideal que farien si tinguessin una
setmana lliure i diners per fer‐lo.
Demanar si han acomplert la tasca que se’ls ha encarregat en la sessió anterior.

 Introducció temàtica


Durada aprox. 5 minuts

Llegir i comentar breument aquest text sobre els viatges.

Hi ha viatges, els de nuvis, els millors sens dubte, que són una escapada cap al paradís per estrenar l'amor. N'hi ha d'altres
destinats a reviure el record del passat i convertir‐lo en present: a la terra on vam néixer, als paisatges d'infància... Algunes
vegades, però, són viatges forçats per un avís desassossegador o per una notícia funesta. I n'hi ha d'altres carregats d'emoció,
d'expectatives i de sorpresa: aquells que fem per descobrir mons nous –físics, humans, anímics–: el viatge turístic, la ruta cultural,
l'intercanvi amb persones d'altres contrades... La màgia de tots els viatges rau, segurament, en la nuesa i la predisposició interior
a què conviden i en la provisionalitat amb què ens fan viure.


Fer referència a les paraules i expressions proposades al manual i resoldre dubtes de comprensió: Atenció als mots: avançar‐
se (no *adelantar‐se) i endarrerir‐se (no *retrassar‐se).

 Converses en petits grups



Durada aprox. 50 minuts

Formar grups de tres o quatre xerraires i convidar‐los a conversar a partir de les preguntes del manual, organitzades per
blocs. Nivell inicial: blocs 1 o 2. Nivell mitjà: bloc 3. Nivell avançat: blocs 4 o 5.
Seguir el desenvolupament autònom de les converses per corregir errors, proposar formes genuïnes i resoldre dubtes.
Convidar els membres del grup a fer referència, en les converses, al seu país o regió de procedència.

 Punts d’atenció


Durada aprox. 10 minuts

Mantenir els mateixos grups i proposar‐los que facin atenció a punts concrets de lèxic o d’estructura de frases (punts
enumerats al manual a les pàgines 58‐62, i a la guia a les pàgines 109‐113). Si només hi ha un guia o una guia per a la sessió,
seleccionar el nivell més majoritari. Es proposa un exercici per a cada nivell:

Nivell 1: Tenim maneres personals de fer les coses.
Quin punt? Expressar una sensació (6) (guia, pàg. 109)
Què? Treballar les expressions No em faria res o No m’importaria.
Com? Pregunteu‐los si els fa res estar en les situacions següents, i en cas contrari, demanar‐los com els afecta. No trobar lloc per
seure en un autobús o al metro. Caminar prop de mitja hora per arribar a un lloc. Dinar una hora més tard o una més d’hora del
que és habitual. Treballar en caps de setmana durant uns mesos. Compartir habitació en un viatge col∙lectiu. Dormir, a l’estiu, en
una habitació amb llum exterior. Etc.
Nivell 2: Coneixem moltes persones, llocs, coses...
Quin punt? Usar amb sentit correcte les expressions del tot i gens
Què? Del tot, gens
Com? Indiqueu que del tot significa “completament” i gens significa ”ni una mica”. Després feu les preguntes següents, o altres de
semblants, amb possibilitat de respondre “Sí, del tot” o “No, gens“: Coneixes el codi de circulació? Estàs gaire content (o
contenta), avui? Estàs disposat (o disposada) a aprendre xinès? Estàs convençut (o convençuda) d’això que dius?
Nivell 3: Recordem històries, fets, anècdotes...
Quin punt? Vocabulari de sortides
Què? Un creuer, una marxa, una ruta, un viatge, una passejada, una excursió, un safari, una expedició, una escapada...
Com? Demaneu que expliquin —breument i inventant‐les si cal— sortides de diversos tipus. Per exemple: L’estiu que ve
participaré en una expedició a les muntanyes de l’Atles marroquí. De petit vaig fer moltes rutes pel Pirineu aragonès.
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Nivell 4: Som gent experta i sabem fer moltes coses.
Quin punt? Vocabulari. Objectes per a excursions i viatges
Què? Motxilla, ganivet, llanterna, cosidor, farmaciola, ulleres de sol, brúixola, etc.
Com? Demaneu que entre tots facin una llista dels objectes que podria contenir una motxilla per a una excursió de cinc dies i una
altra de les coses que podria contenir una maleta per a un viatge turístic de deu dies.
Nivell 5: Som coherents i tenim la nostra opinió.
Quin punt? Fer un breu comentari
Què? Per què considerem interessant viatjar i conèixer països?
Com? Demaneu que hi pensin uns minuts i després expliquin quins motius els porten a valorar o no els viatges turístics a països
diversos. Per exemple: Jo ho trobo interessant pel mateix viatge: segur que em trobaré en circumstàncies noves, inesperades,
positives o negatives, i aprendré moltes coses. També és interessant conèixer maneres diferents de viure.







En gran grup, proposar als xerraires una pràctica de pronunciació, tot llegint i repetint un embarbussament (vegeu‐los a la
pàgina 70 del manual).
Durada aprox. 10 minuts

Lectures

En gran grup, llegir i comentar el poema o la cançó proposada al manual. Llegir el text literari, comentar‐lo i resoldre dubtes
de comprensió. Segons el nivell dels xerraires, fer‐los lectors dels textos.
En gran grup, llegir i comentar algun dels textos sobre l’origen de les paraules rumb, Tibidabo, Llobregat, que trobareu a la
secció “Les paraules i els seus orígens” (manual, pàg. 71‐79; guia, pàg. 120‐128).
Llegir o fer llegir l’acudit relacionat amb el tema, a les pàg. 66‐69 del manual o a les pàg. 115‐118 de la guia.

 Referents de catalanitat



Durada aprox. 10 minuts

Llegir i comentar l’explicació que es fa al manual: Els viatges de Gulliver
Comentar breument algun aspecte que relaciona el tema amb els Països catalans. Per exemple:

 Tradició catalana de recórrer el país per conèixer‐lo i valorar‐ne el patrimoni natural, històric, artístic i cultural.
 Catalunya, lloc de destinació de viatges i sortides de turisme interior i exterior.
 Punts d’informació turística sobre la població i l’entorn comarcal.
 El suplement «Sortim» del diari El Punt/AVUI. La revista «Descobrir Catalunya».
 Guia turística de Catalunya (http://www.publintur.es/cat/informacio/)
 Lectura de llibres de viatge i d’excursions com ara els de Josep M. Espinàs (Viatge al Pirineu de Lleida, A peu per la Terra Alta,
etc.), Joan Fuster (Viatge pel País Valencià), Josep Pla (Viatge a Mallorca), Toni Sala (Autoestop), Carles Gel (30 ascensions a
peu per la Catalunya Nord), etc.

 Activitat de gran grup


Durada aprox. 20 minuts

Triar una de les activitats per fer en grup de les pàgines 75‐87 i dur‐la a terme. Proposta: Núm. M‐12 del nivell mitjà: I
aleshores què va passar?

 Comiat




Durada aprox. 10 minuts

Comentar propostes per aprendre més català i participar en entorns catalans. Vegeu la secció del manual “Català a l’abast”
(pàgines 63 ‐65 del manual). Per exemple: interessar‐se per una sortida matinal fàcil que serveixi per conèixer el nostre
entorn, i fer‐la.
Proposar una tasca específica per fer durant la setmana. Per exemple: portar a la sessió següent una proposta de sortida
cultural.
Anunciar als xerraires el tema de conversa de la sessió següent per tal que puguin comprendre les preguntes, comprovar si
saben les paraules i expressions, i llegir els textos que es proposen.
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24. Jocs i festes
Motors de conversa (manual, pàg. 54)
1. Per començar a parlar  Parleu de com sou i què feu.







Us agrada jugar amb la família o els amics a les cartes, al dòmino, al parxís, a l’oca o a altres jocs semblants?
Jugueu a alguna loteria durant l’any?
Sou persones pacients? Us agrada practicar jocs de paciència com els trencaclosques, les maquetes...?
Compreu sovint revistes d’entreteniments? Feu encreuats, sopes de lletres o sudokus d’algun diari o revista?
Us agrada organitzar festes a casa com ara aniversaris, èxits, decisions, fets importants, etc.? N’hi ha algunes que
feu regularment cada any?
Quina és la festa popular de la vostra població que més us agrada? Participeu en la festa major del vostre poble?

2. Per començar a parlar  Parleu del que coneixeu.







Si teniu costum de celebrar les festes del vostre país menjant els aliments típics, ens expliqueu quines menges feu,
en quins dies i amb quin motiu?
Heu jugat alguna vegada als escacs? Sabeu la forma correcta d’orientar el tauler i de posar‐hi les peces? Ens
l’expliqueu? Sabeu quin és el moviment de cada peça? Peó, alfil, cavall, torre, dama, rei.
Coneixeu jocs tradicionals senzills? Ens expliqueu com són i quantes persones hi juguen?
A quins jocs jugàveu al pati a l’escola?
Comenteu, si ho sabeu, a quins jocs de cartes és costum de jugar als bars dels pobles (la botifarra, el mus...).
Heu estat en festes majors de barri o de poble a Catalunya? Ens expliqueu com es guarnien els carrers? Hi havia
gegants i capgrossos? Quines activitats s’hi feien? Havaneres, castells, balls de bastons, cercaviles, focs artificials...

3. Per llançar‐se a parlar  Parleu del que recordeu.







Sou de les persones que fèieu entremaliadures amb els companys, al carrer, amb el veïnat, abans o després d’anar
a escola...? Tocàveu timbres? Jugàveu a futbol per la vorera? Ens n’expliqueu alguna?
Heu estat mai testimonis de jocs/enganyifa al carrer (els famosos trilers, per exemple)? Expliqueu‐nos‐ho.
Recordeu jocs perillosos que els mitjans de comunicació hagin comentat o que hagin estat motiu d’alguna
pel∙lícula (ruleta russa, concursos d’alt risc, etc.)?
Coneixeu alguna pel∙lícula o novel∙la on el joc hagi estat una part de l’argument? Ens en podeu fer cinc cèntims?
Heu sentit explicar bromes pesades típiques d’ambients acadèmics, militars, etc.? Ens n’expliqueu una?
Ens expliqueu com us anunciaven els pares la vinguda dels Reis o o l’arribada del Pare Noel?, Com vivíeu els dies
pròxims, com us presentaven els regals, com reaccionàveu...? Continueu fent la festa? Amb qui? Com?

4. Per parlar millor  Parleu del que sabeu fer.







Expliqueu les regles d'algun joc que es pugui fer amb materials simples, com ara “el pare carabasser”.
Sabeu jocs que es puguin fer amb una corda? I amb mocadors? I amb molta gent fent rotllana?
Podeu explicar‐nos com funciona el joc del dòmino? I el del parxís? I el de l’oca?
Es pot jugar a alguns jocs en línia, per mitjà d’Internet? Sabeu com s’ha de fer?
Com han de ser els parcs infantils i els seus components perquè no perilli la integritat dels infants? Els tobogans,
els gronxadors, la lluna, la balança, el cavallet...
Sabeu algun mètode pràctic perquè no ens oblidem de felicitar algun familiar o amic pel seu aniversari o de
commemorar algun esdeveniment important de la família?

5. Per parlar millor  Parleu del que penseu.







Penseu que per mitjà d'alguns jocs, com ara jugar amb cotxes o amb nines, es consoliden rols masculins o
femenins estereotipats? Podeu explicar per què sí o per què no?
Esteu d’acord que els jocs amb components bèl∙lics creen esperits bel∙licistes?
Jugar és una activitat de nens i d’adolescents, però no d’adults? A què juguen els adults? Els satisfan aquests jocs?
Creieu que cal afavorir l’entreteniment dins de les famílies organitzant jocs de taula, seguint junts concursos
televisius, muntant grans trencaclosques...? Si creieu que aquest costum es perd, ens podeu dir per què?
Què s’hauria de fer els caps de setmana: descansar, relacionar‐se amb la gent, distreure’s, sortir, fer cultura..?
Hi ha massa dies festius al nostre país? S’haurien d’eliminar algunes festes que cauen enmig de setmana?
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24. Jocs i festes
Paraules i textos per llegir i comentar (manual, pàg. 55)
 Les paraules
Què és?
Com és?
Què es fa?

fira
juganer/‐nera
distreure’s

joguina
trapella
gaudir

titella
amè/amena
xalar

capgròs
anyal
triomfar

cercavila
estès/estesa
riure

Jocs de taula

oca

cartes

parxís

dòmino

quatre en ratlla

 Les expressions





Fer festa major: donar importància a una celebració convidant molta gent.
Jugar‐se la vida: actuar acceptant un perill molt greu.
Jugar amb foc: actuar amb perill de conseqüències negatives.
Ésser, una cosa, un joc per a algú: ser molt fàcil per a ell.

 La cançó. Sa ximbomba, de Maria del Mar Bonet
Sa ximbomba ja no sona,
ni sona, ni sonarà
perquè té sa pell de ca
i sa canya qui no és bona.
I jo que volia tocar...

En anar a segar a es canyar
colliràs una canyeta
per sa meva ximbombeta
pes darrers dies sonar.

Sa ximbomba ja és passada,
jo que volia ballar
i mumare em fa filar
cada vespre una fusada.

 L’escriptora. Mercè Rodoreda
Vam anar a beneir. Al carrer hi havia nens amb palmons i nenes amb palmes i nens amb xerrics‐xerracs i nenes també
amb xerrics‐xerracs, i alguns en comptes de xerrics‐xerracs duien maces de fusta i mataven jueus per les parets i per
terra i per damunt d’una llauna o d’una galleda vella i pertot arreu. Quan vam arribar als Josepets, tothom cridava. En
Mateu venia amb nosaltres, amb la nena a coll. Una nena com una flor, i ell la duia com si fos una flor de debò. Era
tota rossa i amb tirabuixons i tenia els ulls com en Mateu, però era una nena que no reia. Portava una palma que li
mig aguantava en Mateu, carregada de cireres confitades.
Extret de La Plaça del Diamant

 L’explicació: les bitlles, una tradició feta esport
Les bitlles són un dels jocs més tradicionals del nostre país. Els documents més antics que demostren la pràctica de les
bitlles a Catalunya daten dels anys 1376 i 1402 i es van trobar a Torroja del Priorat i Igualada, respectivament. Durant
el franquisme es van prohibir perquè era un joc en què es feien apostes i gairebé van desaparèixer del mapa, però
amb la mort del dictador el 1975 aquest joc, que ara ja és un esport federat, va revifar, va agafar un caire popular i
actualment el practiquen prop de 2.000 persones a Catalunya, on hi ha més d'un centenar de clubs.
L'objectiu principal d'aquest esport és fer bitlla, és a dir, fer caure cinc de les sis bitlles de fusta d'alzina tornejada que
s'han plantat prèviament en un camp ‐habitualment de terra‐, amb el llançament d'un màxim de tres bitllots, que són
unes bitlles més petites i robustes. La distància de tir depèn de les categories. En el cas dels homes és d'11 metres i
mig, i en el de les dones, de 9 metres i mig. Si es tomben cinc bitlles se sumen 10 punts i si cauen les sis només se
Extret de l’Avui, 20 d'abril de 2008. Antoni Castellà.
n'obtenen 6 i s'anomena llenya.
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24. Jocs i festes
Guia de conducció de la sessió
 Rebuda



Durada aprox. 5 minuts

Per anunciar el tema, es pot demanar als assistents que expliquin un joc que feien quan eren infants (saltar corda, fet i
amagar, etc.)
Demanar si han acomplert la tasca que se’ls ha encarregat en la sessió anterior.

 Introducció temàtica


Durada aprox. 5 minuts

Llegir i comentar breument aquest text sobre el joc dels adults.

Diuen que som a l’era de l’esbarjo, del temps lliure, que hem de parlar d’un homo ludens, jugador, d’una gent que disposa de
temps per dedicar‐se a l’oci tot deixant de banda el seu contrari, el neg‐oci. Segurament hi ha de tot i força a la nostra època:
pensament (homo sàpiens), treball (homo faber), entreteniment (homo ludens)... És cert que el joc ocupa avui també un lloc ben
destacat entre els que han superat de bon tros l’adolescència. Són jocs que generen plaer, entreteniment, comunicació i
cooperació, però que també, massa vegades, causen addiccions, fallides, odis, fanatismes... El joc, doncs, és una realitat polièdrica
i se’n pot parlar des d’angles ben diversos..


Fer referència a les paraules i expressions proposades al manual i resoldre dubtes de comprensió: Atenció al mot: jocs ‐>
escacs (no *ajedrés).

 Converses en petits grups



Durada aprox. 50 minuts

Formar grups de tres o quatre xerraires i convidar‐los a conversar a partir de les preguntes del manual, organitzades per
blocs. Nivell inicial: blocs 1 o 2. Nivell mitjà: bloc 3. Nivell avançat: blocs 4 o 5.
Seguir el desenvolupament autònom de les converses per corregir errors, proposar formes genuïnes i resoldre dubtes.
Convidar els membres del grup a fer referència, en les converses, al seu país o regió de procedència.

 Punts d’atenció


Durada aprox. 10 minuts

Mantenir els mateixos grups i proposar‐los que facin atenció a punts concrets de lèxic o d’estructura de frases (punts
enumerats al manual a les pàgines 58‐62, i a la guia a les pàgines 109‐113). Si només hi ha un guia o una guia per a la sessió,
seleccionar el nivell més majoritari. Es proposa un exercici per a cada nivell:

Nivell 1: Tenim maneres personals de fer les coses.
Quin punt? Vocabulari. Jocs i entreteniments
Què? L’oca, els escacs, les dames, les cartes, el sudoku, la sopa de lletres, els mots encreuats, les 7 diferències...
Com? Porteu un tauler de parxís, un d’escacs, un joc de cartes i una revista d’entreteniments. Demaneu‐los a quins jocs saben
jugar. O anomeneu els jocs i demaneu‐los si hi saben jugar.
Nivell 2: Coneixem moltes persones, llocs, coses...
Quin punt? Usar amb sentit correcte les expressions temporals sempre, molt sovint, de tant en tant i mai
(manual, pàg. 57)
Què? Sempre, molt sovint, de tant en tant i mai
Com? Feu les preguntes següents, o altres de semblants, amb possibilitat de respondre “Sí. Sempre”, “Sí. Molt sovint”, “De tant en
tant” o “No. Mai“: Et rentes les mans en arribar a casa? Prens cafè amb llet per esmorzar? Puges per les escales mecàniques, quan
n’hi ha? Vas a la platja quan tens vacances d’estiu? Portes aigua en una ampolla quan surts de casa? Etc.
Nivell 3: Recordem històries, fets, anècdotes...
Quin punt? Expressar el record viu, el record vague i la manca de record
Què? Recordo perfectament, com si fos ara / Recordo vagament que... / No recordo gens si...
Com? Demaneu‐los que facin referència a jocs d’infància (a casa, a l’escola, al carrer) i diguin quin record en tenen. Per exemple:
Recordo com si fos ara que jugàvem a bales al carrer. Recordo vagament que al pati de l’escola hi havia nenes saltant la corda. No
recordo gens si havia jugat alguna vegada al dòmino amb les meus pares.
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Nivell 4: Som gent experta i sabem fer moltes coses.
Quin punt? Expressar l’obligació amb el verb haver (guia, pàg. 112)
Què? S’ha de...
Com? Demaneu què s’ha de fer en cadascun dels jocs següents: l’oca, el parxís i el dòmino. Per exemple (joc de l’oca): S’han
d’avançar tantes caselles com indiqui el dau. Si caus en una casella amb una oca, has de saltar a la casella següent que tingui oca.
Etc.
Nivell 5: Som coherents i tenim la nostra opinió.
Quin punt? Fer una valoració breu
Què? Com valoreu els jocs per fer‐se rics? (Casinos, loteries i travesses, bingos, màquines escurabutxaques...)
Com? Demaneu que hi pensin uns minuts i després expliquin com valoren aquest tipus de jocs. Per exemple: Jo ho trobo fatal:
quanta gent s’ha arruïnat i ha arruïnat la família darrere de casinos i de màquines escurabutxaques! No podem evitar que hi
siguin, però no hauríem de fomentar‐los. Jo eliminaria totes les màquines escurabutxaques.







En gran grup, proposar als xerraires una pràctica de pronunciació, tot llegint i repetint un embarbussament (vegeu‐los a la
pàgina 70 del manual).
Durada aprox. 10 minuts

Lectures

En gran grup, llegir i comentar el poema o la cançó proposada al manual. Llegir el text literari, comentar‐lo i resoldre dubtes
de comprensió. Segons el nivell dels xerraires, fer‐los lectors dels textos.
En gran grup, llegir i comentar algun dels textos sobre l’origen de les paraules tertúlia, brindis, caliquenyo, que trobareu a la
secció “Les paraules i els seus orígens” (manual, pàg. 71‐79; guia, pàg. 120‐128).
Llegir o fer llegir l’acudit relacionat amb el tema, a les pàg. 66‐69 del manual o a les pàg. 115‐118 de la guia.

 Referents de catalanitat



Durada aprox. 10 minuts

Llegir i comentar l’explicació que es fa al manual: Les bitlles, una tradició feta esport
Comentar breument algun aspecte que relaciona el tema amb els Països catalans. Per exemple:




Festes majors a ciutats i pobles. Falles de València. Fogueres de Sant Joan.
Activitats tradicionals en festes majors o de barri: sardanes, ball de bastons, cercaviles, diables, trabucaires, caramelles,
havaneres, ball, quintos, bandes musicals, correbous, etc.
 Les bandes de música a València. Els castellers a Catalunya. Els diables. Les sardanes. El ball de bastons.
 Falles de València (Sant Josep, 19 de març). La Patum de Berga (Diada del Corpus, al maig o juny). El Carnaval de Vilanova i la
Geltrú. Sant Joan a Ciutadella (Menorca). Etc.
 Rituals familiars de diades festives com ara el dia de Reis, Sant Valentí, Sant Jordi, Sant Joan, Tots Sants, Nadal, cap d’any...
 Com les famílies celebren o celebraven esdeveniments familiars com ara el naixement, la primera comunió, el casament, les
noces d’or, la defunció...

 Activitat de gran grup


Durada aprox. 20 minuts

Triar una de les activitats per fer en grup de les pàgines 75‐87 i dur‐la a terme. Proposta: Núm. I‐22 del nivell inicial: El
personatge misteriós.

 Comiat




Durada aprox. 10 minuts

Comentar propostes per aprendre més català i participar en entorns catalans. Vegeu la secció del manual “Català a l’abast”
(pàgines 63 ‐65 del manual). Per exemple: participar en una festa organitzada pel municipi o per alguna associació cultural.
Proposar una tasca específica per fer durant la setmana. Per exemple: assabentar‐se de postres típiques de les diades més
importants de l’any per fer‐ne una llista completa amb els companys a la sessió següent.
Anunciar als xerraires el tema de conversa de la sessió següent per tal que puguin comprendre les preguntes, comprovar si
saben les paraules i expressions, i llegir els textos que es proposen.
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25. Espectacles
Motors de conversa (manual, pàg. 56)
1. Per començar a parlar  Parleu de com sou i què feu.







Us agrada mirar la televisió? La mireu molt sovint?
Quins programes us estimeu més: notícies, concursos, pel∙lícules, telesèries, documentals, tertúlies...?
Escolteu sovint la ràdio? Quins programes preferiu?
Aneu sovint al cine? Quin tipus de pel∙lícules acostumeu a veure? En tornaríeu a veure alguna?
Aneu alguna vegada al teatre? Us emocioneu amb facilitat quan veieu escenes dramàtiques?
Soleu anar acompanyats o acompanyades al cinema, al teatre? Alguna vegada us agrada d’anar‐hi sols o soles?

2. Per començar a parlar  Parleu del que coneixeu.







A la infància havíeu vist titelles? Recordeu on els feien i quins personatges hi apareixien?
Havíeu anat moltes vegades al circ? Quins artistes us emocionaven més?
De petits o petites havíeu participat en alguna obra teatral? Si és així, com es deia l’obra? Quins personatges hi
apareixien? Qui l’organitzava: l’escola, el barri, la parròquia...?
Recordeu a quins espectacles us portaven els pares a la vostra infància?
Al vostre barri hi ha espai per fer espectacles (teatre, cinema, escenari a l’aire lliure...)? Com és? Què hi fan?
Heu vist celebracions religioses com ara processons, teatre de Nadal o de Passió, pessebre vivent, etc.?

3. Per llançar‐se a parlar  Parleu del que recordeu.







Heu actuat alguna vegada dalt d’un escenari? Expliqueu‐nos com us ho van proposar, què vau fer, com va anar
l’actuació, si hi va haver alguna anècdota interessant...
Havíeu preparat, a l’escola, alguna representació per fer‐la davant de pares, mestres i companys? Ens podeu
explicar com va anar?
Recordeu alguna emissió televisiva històrica? Penseu en l’arribada a la Lluna, en l’11 de setembre de 2001, en el
casament d’un rei o d’una reina... Expliqueu‐nos què recordeu i com ho vau veure.
El dia que, de joves, vau sortir sense els pares de festa us va costar convèncer‐los? Ens expliqueu com va anar? Les
amistats d’aquell temps ho tenien fàcil per sortir sense control patern?
Comenteu l’argument d’una pel∙lícula o d’una obra de teatre que us hagi agradat especialment.
Hi ha algun programa televisiu, antic o actual, que promogui la participació (concursos, debats...) i que us hagi
agradat especialment? Ens expliqueu en què consistia o en què consisteix?

4. Per parlar millor  Parleu del que sabeu fer.







Doneu‐nos consells sobre quants televisors convé tenir a casa i en quins llocs aconselleu no tenir‐ne.
En quins casos cal desconnectar els televisors de l'antena i de la xarxa elèctrica?
Imagineu que a un nen o una nena de set anys li encanta veure la tele hores i hores. Què poden fer els pares per
evitar una addicció que l’aparta d’altres activitats com el joc, la lectura, l’activitat física...?
Quina és la millor manera d’assabentar‐se de la qualitat d’una pel∙lícula o d’una obra de teatre? Com sabrem si
ens agradarà? Per les crítiques a diaris i revistes? Pels comentaris de companys o familiars?
El futbol s’ha convertit en un espectacle de masses. Molta gent se’n fa sòcia per assistir als partits. Sabeu què s’ha
de fer per ser soci d’un club esportiu? Quins avantatges té fer‐se’n? A qui aconsellaríeu que se’n fes?
Com es poden adquirir les entrades de cine o de teatre amb antelació? Com funcionen els abonaments?

5. Per parlar millor  Parleu del que penseu.







Creieu que mirar la televisió treu temps o interès a la lectura?
Mirar la televisió a casa fa minvar el diàleg familiar?
Creieu que la selecció d’informació que fan les agències de notícies és tendenciosa? Considereu que les televisions
són una eina de control i influència de l'opinió pública?
Hi ha diferències entre les televisions públiques i les privades? Tenen acceptació les televisions de pagament?
És correcta la proporció de temps destinat als anuncis en televisions i ràdios?
Poden veure, els nens, tots els programes televisius que es fan?
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25. Espectacles
Paraules i textos per llegir i comentar (manual, pàg. 57)
 Les paraules
Què és?
Com és?
Què es fa?

sardana
engrescador/‐dora
promoure

concert
tràgic/tràgica
commoure

pallasso
còmic/còmica
produir

mag
captivador/‐dora
assajar

saltimbanqui
enlluernador/‐dora
estrenar

Escolto la ràdio...

des del llit

des del sofà

mentre treballo

mentre viatjo

mentre feinejo

 Les expressions
 Nuar‐se la gola: fer‐se un nus a la gola, per l'emoció.
 Beure's amb els ulls: mirar àvidament.

 Fer‐se creus d'una cosa: admirar‐se per quelcom.
 Caure‐li la bava a algú : sentir una gran complaença.

 La sardana, Joan Maragall (fragment)
La sardana és la dansa més bella
de totes les danses que es fan i es desfan;
és la mòbil magnífica anella
que amb pausa i amb mida va lenta oscil∙lant.
Ja es decanta a l’esquerra i vacil∙la
ja volta altra volta a la dreta dubtant,

i se’n torna i retorna intranquil∙la,
com, mal orientada, l’agulla d’imant.
Fixa’s un punt i es detura com ella.
Del contrapunt arrencant‐se novella, de nou va voltant.
La sardana és la dansa més bella
de totes les danses que es fan i es desfan.

 L’escriptor. Ferran Torrent (fragment de Gràcies per la propina)
—¿Quina fan hui ?
—Una de «vaqueros», pare.
Asseguts a les files de darrere, Ramonet ens repartí el sopar: truita de creïlles, mitja ceba i una cervesa El Túria. Vam
sopar amb rapidesa a fi de no perdre detall de la pel∙lícula, no recorde quina. Tomàs es va fregar les mans amb fruïció
exclamant la frase que quasi sempre deia arrepapat a la butaca d’un cine: «açó és Hollywood!». El senyor Paco, l’
acomodador, apagà els llums i la musiqueta tradicional del NO‐DO envaí la sala. El reportatge que encetava el
documental mostrava un bisbe beneint una màquina de tren nova de trinca; bon punt l’home acabà la cerimònia
religiosa, l’ artefacte de RENFE es posa en marxa amb les autoritats i el bisbe a dalt. Aleshores Tomàs taral∙leja en veu
alta:
—Se va el caimán, se va el caimán...
Tothom esclafí a riure. Fins i tot l’avi no pogué evitar‐ ho.
—Lo teu no té remei, Tomàs—féu el senyor Paco, amb resignació, però realment emprenyat.

 L’explicació: la festa major
Una festa major és la festa més important de cada barri, poble, vila o ciutat. Típicament commemora un fet important
de la seva història o tradició, com ara la seva fundació. Aquesta festa pot ser alhora una festa patronal, o sigui una
festa en honor a un sant patró o santa patrona. Sovint, quan no s'escau en estiu, hom celebra una segona festa major
en aquesta època de l'any.
Les festes majors catalanes se celebren almenys des del segle XIII.
Entre els actes profans hi ha cercaviles, balls a l'envelat o en un teatre (on també se celebren concerts i
representacions teatrals o líriques), balls de sardanes o de danses tradicionals, divertiments infantils a la plaça (com
ara els salts amb sacs o el joc de trencar l'olla), toros o correbous, competicions esportives, focs d'artifici, correfocs,
diables, castells, fires (cavallets, tir al blanc, autos de xoc, etc.), etc. La corporació municipal presideix els actes més
solemnes. Hom enrama o adorna els carrers amb garlandes i a la majoria de les cases es fa un gran àpat, al qual són
convidats parents i amics forans.
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25. Espectacles
Guia de conducció de la sessió
 Rebuda



Durada aprox. 5 minuts

Per anunciar el tema, es pot demanar als assistents que diguin quina ha estat la darrera pel∙lícula que han vist.
Demanar si han acomplert la tasca que se’ls ha encarregat en la sessió anterior.

 Introducció temàtica


Durada aprox. 5 minuts

Llegir i comentar breument aquest text sobre la ràdio i la televisió.

Quina satisfacció més immensa, la que van experimentar els que van sentir per primera vegada la veu humana enviada de lluny
per les ones! I quin plaer veure per primer cop una imatge tramesa per un emissor llunyà! Ara, els serveis i les prestacions que
se'ns ofereixen a partir de la ràdio i la televisió ens semblen cosa feta, gairebé d'una evidència incontestable, tan natural com el
fet, per exemple, que l'aigua caigui dels núvols i circuli per rius i rieres. I no és així. Al darrere del fet de prémer un botonet i sentir
o veure uns senyals que ens arriben de qui sap on –podríem dir que ens "tele‐arriben"– hi ha infinitat de tècnics, de tècniques, de
feina i de recursos combinats que vetllen perquè això passi cada dia, a cada moment i amb la màxima perfecció. Tot un luxe!


Fer referència a les paraules i expressions proposades al manual i resoldre dubtes de comprensió: Atenció al mot: pallasso
(no *paiasso), enlluernar (no *deslumbrar), captivar (no *cautivar).

 Converses en petits grups



Durada aprox. 50 minuts

Formar grups de tres o quatre xerraires i convidar‐los a conversar a partir de les preguntes del manual, organitzades per
blocs. Nivell inicial: blocs 1 o 2. Nivell mitjà: bloc 3. Nivell avançat: blocs 4 o 5.
Seguir el desenvolupament autònom de les converses per corregir errors, proposar formes genuïnes i resoldre dubtes.
Convidar els membres del grup a fer referència, en les converses, al seu país o regió de procedència.

 Punts d’atenció


Durada aprox. 10 minuts

Mantenir els mateixos grups i proposar‐los que facin atenció a punts concrets de lèxic o d’estructura de frases (punts
enumerats al manual a les pàgines 58‐62, i a la guia a les pàgines 109‐113). Si només hi ha un guia o una guia per a la sessió,
seleccionar el nivell més majoritari. Es proposa un exercici per a cada nivell:

Nivell 1: Tenim maneres personals de fer les coses.
Quin punt? Vocabulari. Espectacles
Què? Teatre, òpera, cinema, circ, concert, castells, partits de futbol, curses de cotxes, demostracions atlètiques, focs artificials,
concursos televisius, etc.
Com? Anomenar els espectacles i demanar‐los si hi són aficionats i s’hi hi van o els veuen sempre, sovint, de tant en tant o mai.
Nivell 2: Coneixem moltes persones, llocs, coses...
Quin punt? Usar correctament expressions de ritme (guia, pàg. 110)
Què? Dia sí, dia no; cada dia; un cop a la setmana, etc.
Com? Demaneu que diguin amb quin ritme assisteixen als espectacles següents o els miren: teatre, òpera, cinema, circ, concert,
castells, partits de futbol, curses de cotxes, demostracions atlètiques, focs artificials, concursos televisius
Nivell 3: Recordem històries, fets, anècdotes...
Quin punt? Expressar un alt grau de satisfacció
Què? Passar‐s’ho pipa, passar‐s’ho bomba, passar‐s’ho teta, xalar, divertir‐se d’allò més
Com? Demaneu que expliquin algun espectacle o activitat lúdica de què hagin gaudit especialment, i que ho facin amb alguna de
les expressions anteriors. Per exemple: Jo m’ho passava pipa quan fèiem obres de teatre a l’escola.
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Nivell 4: Som gent experta i sabem fer moltes coses.
Quin punt? Expressar un alt grau de tedi
Què? Avorrir‐se com una ostra, ensopir‐se com un lluç, ser un pal
Com? Demaneu que expliquin algun espectacle o activitat lúdica de què hagin experimentat tedi o avorriment, i que ho facin amb
alguna de les expressions anteriors. Per exemple: Vaig anar a una cursa de cavalls i em vaig avorrir com una ostra.
Nivell 5: Som coherents i tenim la nostra opinió.
Quin punt? Fer un comentari breu
Què? Per què ens comportem de manera diferent quan estem sols i quan formem part d’una massa de gent?
Com? Demaneu que hi pensin uns minuts i després donin alguna explicació a comportaments incívics en camps de futbol,
manifestacions, etc. Per exemple: Jo crec que és perquè quan estem enmig d’una gentada perdem la por a ser vistos i ser jutjats.







En gran grup, proposar als xerraires una pràctica de pronunciació, tot llegint i repetint un embarbussament (vegeu‐los a la
pàgina 70 del manual).
Durada aprox. 10 minuts

Lectures

En gran grup, llegir i comentar el poema o la cançó proposada al manual. Llegir el text literari, comentar‐lo i resoldre dubtes
de comprensió. Segons el nivell dels xerraires, fer‐los lectors dels textos.
En gran grup, llegir i comentar algun dels textos sobre l’origen de les paraules inaugurar, leotards, pantalons, que trobareu a
la secció “Les paraules i els seus orígens” (manual, pàg. 71‐79; guia, pàg. 120‐128).
Llegir o fer llegir l’acudit relacionat amb el tema, a les pàg. 66‐69 del manual o a les pàg. 115‐118 de la guia.

 Referents de catalanitat



Durada aprox. 10 minuts

Llegir i comentar l’explicació que es fa al manual: la festa major
Comentar breument algun aspecte que relaciona el tema amb els Països catalans. Per exemple:

 Espectacles populars al carrer: correfocs, sardanes, castells, bandes de música, focs artificials, etc.
 Festival Temporada Alta (Salt, el Gironès). Teatre Lliure. Teatre nacional. Etc.
 Espectacles religiosos: pessebres vivents, representacions de la Passió, etc.
 Espectacles televisats: partits de futbol, curses de cotxes i motos, voltes ciclistes, etc.
 Fira del Teatre, de Tàrrega (l’Urgell). El cant de la Sibil∙la (Missa de mitjanit de Nadal a Mallorca). El misteri d’Elx, drama
medieval (14 i 15 d’agost). Castell de focs a Montjuïc. Festes de la Mercè a Barcelona (24 de setembre).
 La flama del Canigó (24 de juny).
 Tradició catalana teatral i popular: els teatres parroquials dels pobles, les representacions de la Passió, dels Pastorets, els
pessebres vivents,
 Festes de moltes poblacions amb representacions sobre moros i cristians, romans, oficis antics, etc.

 Activitat de gran grup


Durada aprox. 20 minuts

Triar una de les activitats per fer en grup de les pàgines 75‐87 i dur‐la a terme. Proposta: Núm. A‐1 del nivell avançat: Fer, fer
i fer. També el núm. A‐4 Frases fetes amb el verb ser

 Comiat




Durada aprox. 10 minuts

Comentar propostes per aprendre més català i participar en entorns catalans. Vegeu la secció del manual “Català a l’abast”
(pàgines 63 ‐65 del manual). Per exemple: Veure un pel∙lícula o una obra de teatre en català.
Proposar una tasca específica per fer durant la setmana. Per exemple: buscar noms de personatges catalans famosos en el
món del còmic (pallassos, humoristes, dibuixants de còmic, etc) i aportar‐los a la sessió següent.
Anunciar als xerraires el tema de conversa de la sessió següent per tal que puguin comprendre les preguntes, comprovar si
saben les paraules i expressions, i llegir els textos que es proposen.
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Punts d’atenció
1. Per començar a parlar
Tenim maneres personals de fer les coses.
...una sensació:

Si vull expressar...

Em fa pena veure plorar algú.
Em fa vergonya parlar davant de molta gent.
Ens fa ràbia veure una injustícia.
Em fa por caminar de nit pel bosc.
Em fa llàstima veure gossos abandonats.
Em fa angúnia tocar una serp.
Em fa mandra fer feines molt llargues.
Em fa gràcia escoltar acudits i aventures.
No em fa res quedar‐me sol a casa.

...el gust:
(A mi) m’agrada fer excursions.
(A mi) m’encanten les vacances.
(A mi) m’apassiona la música.

...el disgust o el malestar:
(Jo) odio els mosquits.
(Jo) detesto el desordre
(Jo) no aguanto la mentida.
(A mi) m’impressiona la sang.
(A mi) em molesten els sorolls.

...la coincidència amb l’altre:
Ah, sí! Jo també.
Doncs a mi em passa el mateix.
A mi, igual.

...la mesura d’una sensació:

...la divergència amb l’altre:

La xocolata negra m’agrada moltíssim.
La fruita m’agrada molt.
La llet m’agrada força/bastant.
El formatge m’agrada poc/una mica.
La verdura no m’agrada gaire.
La xocolata blanca no m’agrada gens.
El tomàquet no m’agrada gens ni mica.

Doncs, jo no.
No, a mi no em passa.

...la freqüència d’un fet
Nosaltres sempre sopem aviat.
Jo gairebé sempre dino fora.
Ella sovint berena a la granja.
Tu, de vegades, esmorzes a la feina.
Jo de tant en tant miro una pel∙lícula.
Ells mai no beuen vi.

...la preferència:
(Jo) prefereixo aigua fresca.
(Jo) m’estimo més anar a dormir tard.

...el ritme d’una acció:
Cada dia porto el gos al parc.
Faig esport dia sí, dia no.
Vaig al teatre un cop al mes.
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2. Per començar a parlar
Coneixem persones, llocs, coses...

...indicar un moviment:

Si vull ...

Els globus van amunt. L’aigua del riu va avall.
Tomba cap a la dreta. Tomba cap a l’esquerra.
Els trens van endavant, no endarrere/enrere.
Se’n va endins del mar. Surt cap a fora/enfora.

...explicar com és algú o alguna cosa:
Una noia amable, amb ulleres, que estudia.
Una casa antiga, de pagès, on visc.
Un lloc tranquil, sense sorolls, que no conec.

...descriure la grandària d’un objecte:

...indicar la posició en l’espai:

El mar és immens.
Tenen un jardí grandiós.
El pis és gran.
Hi ha una terrassa petita.
És una taca minúscula.

 Vertical:
L’ajuntament és a dalt del poble.
L’estació és a baix de tot.
El telèfon és sobre/damunt la taula.
El gat és sota el llit.
 De front:
La farmàcia és davant de casa meva.
La Nora s’ha amagat darrere la cortina.
 De costat:
El lavabo és a la dreta i la cuina a l’esquerra.
A mà dreta hi ha la carnisseria
A mà esquerra hi ha la peixateria.
La farmàcia és al costat del forn.
 Circular:
Ens posem al voltant de la taula.
L’ajuntament és al centre/al mig del poble.
 Segons la distància:
L’escola és a prop/a la vora de casa.
L’aeroport és lluny de la ciutat.
El supermercat és aquí mateix.
El lavabo és allà, al fons.
 Interior/exterior:
Les claus són (a) dins/dintre de la maleta.
Els meus pares són fora.
 Total/nul∙la:
Hi ha cotxes a tot arreu.
No hi ha papereres enlloc.

...descriure el volum d’un objecte:
És una pedra enorme.
Porto una maleta grossa.
S’hi juga amb una pilota petita.
És una formiga minúscula.

...comparar característiques:
Aquesta taronja és la més bona de totes.
Aquest plàtan és més bo que aquell.
Aquesta pruna és tan bona com aquella.
Aquest préssec és menys bo que aquell.

...fer suposicions:
Deu tenir entre trenta i trenta‐cinc anys.
Em sembla que és noruega.
Jo diria que té més de cinquanta anys.
Potser fa dos metres i mig.
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3. Per llançar‐se a parlar
Recordem històries, fets, anècdotes....
...explicar què volia algú:

Si vull...

Volia que li portessin el compte.
Va exigir que constés en acta.
Suplicava que la perdonessin.
Ens havia recomanat que hi anéssim.

...situar una història en el temps:
Abans...
Fa uns quants anys...
Antigament...
Quan jo tenia...
Cap a l'any...
Una vegada...
Fa molt temps...
Ara fa dos anys...
No fa gaire...
L’any passat...

...explicar un fet simultani:
Mentrestant, tothom callava.
Reia i, al mateix temps, saltava de content.
Plovia i, alhora, feia sol.
Fa els anys el mateix dia que jo.
Jo callava mentre pensava què li diria.

...referir‐me a un temps posterior

...explicar què va passar:

Una estona després...
L’endemà...
Al mes següent...
Al cap d’una setmana...
Passats uns anys...

Ahir vaig veure un accident de moto.
La setmana passada vam anar a París.
Ara fa dos mesos vaig relliscar al carrer.
Fa un any el meu marit va guanyar un concurs.

...explicar què ha passat:

...referir‐me a moments del dia:

Aquest matí he comprat el diari.
Aquesta setmana he fet dos viatges.
Durant aquest mes ha plogut gairebé cada dia.
Aquest any hem canviat de domicili.

A la matinada. De bon matí.
Al matí. A mig matí. A migdia.
A l’hora de dinar. Havent dinat.
A la tarda. A mitja tarda.
Cap a les cinc. A les sis en punt.
Al vespre. Cap al tard.
A les deu tocades. A última hora.
A la nit. A altes hores de la nit.

...explicar què passava:
Anava amb autobús i em vaig trobar amb un amic.
Quan esmorzava, he sentit la notícia per la ràdio.
Jo, de petita, estudiava en un col∙legi de monges.

...referir‐me a dies pròxims:
...explicar què havia passat anteriorment:

Abans d’ahir. Ahir. Anit. Dilluns passat
Demà. Demà passat. Dilluns que ve.
D’aquí a sis dies. D’avui en vuit.

Quan ella va arribar ja havien tancat la botiga.
Jo no sabia que ell m’havia enviat una carta.

...mostrar que un fet és inesperat:

...explicar què va dir algú:

Quan menys es podia esperar, va arribar la policia.
De sobte vam sentir l’espetec d’un llamp.
Tot d’un plegat la gent va posar‐se a cridar.
Tot d’una va aparèixer l’alcalde.
De cop i volta es va aturar la música.

Va confessar que tenia un tresor amagat.
Deia que era el millor del barri.

...explicar què va anunciar algú:
Ens va prometre que vindria a veure’ns.
Li va assegurar que allò no passaria mai més.

...dir que una cosa passa en molt poca estona:
En un tres i no res vaig arribar a la plaça.
Tot seguit els músics van fer el concert.
De seguida van demanar un taxi.
En un instant tots érem dalt de l’autobús.
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4. Per parlar millor
Som gent experta i sabem fer moltes coses.

...recomanar atenció i vigilància

Si vull...
...explicar com es fa una cosa:

Feu atenció als preus.
Vigileu que no vessi.
Fixeu‐vos en el color que tenen.
Comproveu que hi hagi aigua.
Presteu atenció a tots els detalls.
Adoneu‐vos com ho fan els altres.
Repasseu els comptes.
Reviseu l’estat de l’aparell.
Tingueu cura dels més petits.
No perdeu de vista la bossa.

A corre‐cuita, de bon grat,
amb compte, sense presses, etc.
Controlant el temps, remenant sense parar, etc.
Com et sembli, com pugueu, com està indicat, etc...

...aconsellar a partir d’una incidència:
Si surt fum, desconnecta de seguida l’aparell.
En cas de sortir fum, desconnecta l’aparell.
Si sortís fum, desconnecta de seguida l’aparell.

...suggerir o aconsellar una acció:

...mostrar l’ordre d’unes accions:

Aniria molt bé que escrivíssiu una carta al director.
I si escriviu una carta al director?
Jo, de vosaltres, escriuria una carta al director.
Podríeu escriure una carta al director.
Sabeu què podeu fer? Escriure una carta al
director.
I per què no escriviu una carta al director?
Us aconsello que escriviu una carta al director.

A l’inici: Primerament... D’entrada...
En primer lloc... Per començar...
Al mig: En segon (tercer) lloc...
Després... Seguidament... Un cop acabat...
Al final: Finalment... Per acabar...

...expressar l’obligació de fer una cosa:

... negar o afirmar absolutament:

Cal netejar la pell.
Has de fer una llista.
S’ha d’avisar a l’ajuntament.
És necessari controlar la temperatura.
És obligatori girar a la dreta.

Cap (ni tres, ni dos ni un): No cal pagar cap quota.
Tots, totes: Cal pagar totes les quotes.
Gens (ni molt ni poc): No s’hi ha de posar gens d’oli.
Tot: S’hi ha de posar tot l’oli de la garrafa.

...remarcar la importància de fer una cosa:

Mai (ni ara, ni després): No fumeu mai.
Sempre: Mengeu sempre amb mesura.

És molt important tancar les finestres.
És força convenient que el poseu a la nevera.
Convé molt preveure quin temps farà.

Enlloc (ni aquí ni allà): No hi ha d’haver pols enlloc.
Tot arreu: La pols penetra per tot arreu.
Res (ni això ni allò): No cal fer res, funciona sol.
Tot: S’ha de fer tot manualment.
Ningú (ni jo, ni tu, ni ell): Convé no dir‐ho a ningú.
Tothom: Convé que tothom ho sàpiga.
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5. Per parlar millor
Som coherents i tenim la nostra opinió.
Si vull...
...indicar el grau de certesa amb què parlo:
Convenciment: Us ho asseguro. N’estic convençut. N’estic segura. És evident. És indiscutible.
Suposició: Suposo que és així. Sospito que és veritat. Crec que tinc raó. És fàcil que sigui així.
Dubte: No ho sé prou bé. No m’ho acabo de creure. Ho poso en dubte. No ho veig clar. No ho tinc clar.
Ignorància: Ho desconec. No en tinc ni idea. No en sé res. Ho ignoro. Ho desconec.

...usar verbs propis d’una argumentació:
admetre, assegurar, conèixer, confessar, creure, defensar, demostrar, descobrir, desconèixer, dubtar, estar a favor o en
contra, ignorar, imaginar‐se, justificar, jutjar, negar, opinar, oposar‐se, pensar, preguntar‐se, referir‐se, saber, semblar,
suposar, trobar...

...afirmar una cosa de manera condicional:
Si els humans poguéssim dominar la pluja, al països rics no en faltaria ni en sobraria mai.
Si fos el cas que s’esgotés la font del poble, no sabríem d’on treure l’aigua potable.

...posar una pega, un entrebanc:
Hi ha actuacions de circ espectaculars, però comporten un gran risc d’accident.
Mirar la televisió treu temps a la lectura. Amb tot, també és una font d’informació.
Sembla que no es venen gaires llibres. No obstant això, diuen que la gent llegeix més que abans.
Les lleis són justes. Ara bé, de vegades poden ser injustes si canvien les circumstàncies.
La Terra pateix un procés d’escalfament; així i tot, encara poden venir hiverns amb temperatures força baixes.

...superar una pega als meus raonaments:
Jo no em compraria un iot per navegar, fins i tot si fos molt ric i tingués molts diners.
És molt convenient fer‐se una revisió mèdica general, malgrat que / encara que costi un temps i uns diners.
Sóc un admirador de Jesús Moncada, tot i que per ara només n’he llegit dues obres.

...expressar la causa d’una acció o omissió:
M’espero uns dies a decidir què faig, perquè no ho veig gaire clar.
Com que no ho veig gaire clar, m’espero uns dies a decidir què faig.
Aquest estiu no omplirem la piscina, ja que hi ha molta escassetat d’aigua.

...expressar la finalitat d’una acció:
Es convoquen eleccions en diumenge perquè hi vagi més gent a votar.
És obligatori portar el cinturó de seguretat per evitar accidents mortals.
Els regidors es reuneixen a fi de trobar solucions als problemes de la ciutat.
Caldrà fer campanyes a fi que els ciutadans condueixin amb més prudència.
Organitzem un mercat d’intercanvi per tal de fomentar l’estalvi.

...mostrar les conseqüències d’una acció:
Sembla que renovaran les carreteres de la comarca. Així, doncs, esperem que s’hi pugui circular amb més tranquil∙litat.
La gent jove sap més idiomes que nosaltres; així que li resultarà sempre més fàcil rondar pel món, fora del país.
No ha plogut gens, i per tant, no és estrany que els camps de blat i d’ordi facin més pena que goig.
Ja s’ha provat tot el que es podia provar, de manera que no hi ha res a fer.
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Recursos i activitats
per avançar
en l’ús del català

Material del manual
pàg. 63‐90
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Acudits
Per llegir i explicar (manual, pàg. 66)
1. La roba i els vestits
Un home i una dona es troben al mateix compartiment del
vagó llit d’un tren. Passat un primer moment de situació
incòmoda cadascú es fica a la llitera que li correspon: l’home
a la de dalt i la dona a la de baix.
A mitja nit, l’home treu el cap, mira la dona que dorm a
sota, la desperta i li diu:
—Senyora, em sap greu molestar‐la, però tinc un fred
terrible. Em podria passar una altra flassada, sisplau?
La dona s’acosta al lateral de la llitera, se’l mira i picant‐li
l’ullet li diu:
—Tinc una idea millor. Només per aquesta nit, vostè i jo
podem fer com si estiguéssim casats. Què li sembla?
L’home, encantat, li respon:
—D’acord! Perfecte!
Llavors la dona li diu:
—Doncs, agafa‐te‐la tu mateix, tros d’inútil!

4. La cura del cos
Un metge diu al seu pacient, amb un posat seriós:
—Durant uns mesos deixi de fumar. I ni una gota d’alcohol,
res de dones ni de menjar a restaurants gaire cars, eh? Ah, ni
viatges ni vacances! Entesos?
—Fins que em posi bo, oi doctor?
—No, no. Fins que em pagui tots els diners que em deu!
5. L’exercici físic
Dos amics afeccionats a la pilota basca es pregunten si al cel
hi haurà frontons per jugar‐hi. Un d’ells, Patxi, diu que si el
cel és perfecte n’hi ha d’haver; l’altre, Julen, no n’està tan
segur i no li agradaria passar una eternitat sense jugar‐hi.
Fan un pacte: el primer que mori comunicarà a l’altre si al
cel hi ha frontons o no n’hi ha.
Un dia en Julen sent unes veus llunyanes:
—Ep, Julen, sóc en Patxi. Et crido des del cel!
—Ah! I com estàs, per aquí?
—Bé. Molt bé. Per cert, t’he de donar dues notícies, una de
bona i una altra de dolenta. La bona és que hi ha uns
frontons de cal Déu. La dolenta és que demà jugues a les
onze. Fins demà!

2. Menjar i beure
Entra un home en un bar i el cambrer li pregunta:
—Bon dia. Què vol, el senyor?
—Que què vull? Home, miri: vull un pis més gran del que
tinc, vull guanyar més diners, vull fer un viatge amb un
creuer. Ja veu què vull. Què li sembla?
—No, home, volia dir si li ve de gust alguna cosa!
—I tant si em vénen de gust coses! Em ve de gust viatjar
amb globus, em ve de gust ser famós i sortir a la tele, em ve
de gust comprar‐me una limusina. Què li sembla?
—Vaja! Li estava preguntant què voldrà prendre...
—Ah! Això s’avisa abans, home! I què hi ha?
—Ja ho veu... Res, com sempre; jo aquí a la barra, treballant
i esperant que sigui l’hora de plegar...

6. Veure i mirar
Una dona i dos fills petits van a l’hospital a visitar un malalt.
Durant la visita, els nens s’escapen i ronden pels passadissos
fins que troben una porta mig oberta i hi fiquen el cap per
mirar què hi ha. És una sala de part i la metgessa està
d’ajudant a parir un nen: l’aixeca enlaire i li colpeja l’esquena
perquè respiri. El nadó comença a plorar.
—Ostres! Quina bufa li ha donat a la criatura!
—Sí, però... Ja li està bé! Has vist on s’havia amagat?

3. El son i la son
Un vellet de 90 anys demana el compte en acabar l’estança
en un hotel.
—Miri, són 450 euros— li diu el jove de recepció.
—No pot ser. Hi ha d’haver algun error. He estat aquí tres
dies. A 50 euros per dia són 150, no?
—Sí, però l’ús de les pistes de tennis i bàsquet puja 100
euros diaris. 300 en total.
—I vostè creu que a la meva edat puc posar‐me a fer esport?
Vostè està de broma!
—Ho sento, senyor. Si vostè no ha usat els serveis deu ser
perquè no ha volgut...
—Ah! Ja ho entenc. Miri, per anar‐se’n al llit amb la meva
dona, vostè em deu 300 euros. És el preu.
—Que està boig? Com vol que me’n vagi al llit amb la seva
dona?
—Doncs era ben bé a la seva disposició. Si no ha dormit amb
ella ha estat perquè no ha volgut. Aquí té els 150 euros
de l’estada. Estem en paus. Bon dia...!

7. Sentir i escoltar
Un senyor es passeja per la rambla. Porta un plàtan penjat
d’una orella. Una senyora molt amable se li acosta:
—Senyor, s’ha adonat que porta un plàtan a l’orella i que
tothom es riu de vostè?
—Què? Què diu, senyora?
—Que porta un plàtan a l’orella i és la riota de tothom. Que
no se n’adona?
—Què diu, bona dona?
—Que porta un plàtan penjant. Un plàtan! Em sent?
—Miri, parli’m per aquest costat, que per aquest altre hi tinc
un plàtan i no la sento.
8. L’olor, el gust i el tacte
Una velleta en una visita mèdica:
—Ai, doctor, tinc un bon problema. Faig molts pets, molts.
Dec tenir gasos a la panxa. Sort que no fan pudor ni tampoc
no sonen! Miri si en faig, que en aquesta estona que porto
amb vostè segur que n’he deixat anar més d’una dotzena...
Sort que vostè no se n’adona... Com que no sonen ni
puden...!
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—Sí, comprenc perfectament què li passa, senyora. Prengui
aquestes pastilletes i torni la setmana que ve. Ja veurà com
millora.
Al cap de vuit dies:
—Ai, doctor, no sé pas quin redimoni de remei em va donar!
No m’ha anat gens bé: continuo fent pets. Molts pets. No
sonen, però ara... ara fan una pudor irresistible!
—Perfecte. Això millora. Miri, ja li hem curat la sinusitis. Ho
veu, dona? Ara ens dedicarem a resoldre aquesta infecció
d’oïda. Segur que se sentirà millor. Ja ho veurà.

11. Salut i malaltia
El catedràtic de medicina, durant un examen de necròpsia,
mostra un cadàver a un alumne.
L’alumne examina el cos i s’adona que el mort té el tòrax i
l’estómac ple d’incisions profundes fetes per una arma
blanca.
—De què diria que ha mort aquesta persona?— pregunta el
metge.
—Segurament, de mort natural.
—Com pot dir una ximpleria com aquesta? No ha vist vostè
les punyalades que ha rebut aquest pobre home?
—Home! És que... amb totes aquestes punyalades és natural
que es mori, no?

9. El bon i el mal humor
Un senyor va a cal metge amb la seva dona. El doctor, al final
de la visita, li diu:
—Miri, li recepto una cosa que li anirà molt bé. Ah! Recordi:
se n’ha de prendre un cada dotze hores. Per via anal.
D’acord, senyor Vives?
—Sí, sí! Sí... D’acord, doctor.
En sortir pregunta a la seva dona: —Com ha dit que m’ho he
de prendre, això? Tu ho has entès?
—Jo? No. Per què no li ho preguntes?
—I si s’enfada?
—De què s’ha d’enfadar! Truca i pregunta‐li‐ho, home.
L’home torna a entrar a la consulta. —Doctor, així que
aquest remei me l’he de prendre...?
—Per l’anus, senyor, per l’anus.
—Ah! Gràcies, doctor.
En sortir li diu la dona: —Ja t’ha dit com t’ho has de
prendre?
—Sí, però tampoc no ho he entès. M’ha dit «perlanus», o
una cosa així.
—I què hi fas, aquí plantat? Torna a preguntar‐li‐ho.
—Però... Segur que s’enfadarà si hi torno! Que no ho veus?
—Ai, noi, per què s’ha d’enfadar? Va, entra!
La dona l’empeny cap a dins de la consulta: —Hola... Perdoni
una altra vegada, però em podria repetir com me l’he de
prendre, el medicament?
—Pel cul! Prengui‐s’ho pel cul. Ho té clar? Pel cul!
En sortir: —Ho veus, dona? S’ha ben enfadat. Ja t’ho deia,
jo. M’ha enviat a prendre pel cul.

12. Solitud i companyia
Dos amics que feia temps que no es veien, es troben pel
carrer.
—Hola, Joan, com estàs? Feia temps que no ens vèiem.
—Hola. Sí, és que he estat fora... He fet un curs intensiu per
treure’m d’una vegada les ganes de fumar. Ja l’he acabat.
—Ah! Sí? Però em sembla que no t’ha donat gaire resultat:
veig que continues fumant...
—Què dius ara? I tant si m’ha donat resultat! Ara fumo tant
o més que abans, però sense gens de ganes.
13. El barri i el veïnat
Un senyor arriba begut a casa seva. En passar pel jardí
comunitari troba el seu gos amb un lloro a la boca.
Aleshores s’exclama:
—Verge Santíssima! Però si és el lloro de la senyora Lluïsa, la
veïna del costat! I és mort! Quin disgust tindrà, pobra
senyora!
S’acosta al balcó de la veïna, abasta la gàbia del lloro i el fica
a dintre.
A mig matí es desperta i veu que la seva dona està plorant.
—Per què plores, dona?
—Saps, Enric? L’ambulància ha vingut i s’ha endut la senyora
Lluïsa a l’hospital. Ha tingut un infart.
—Ah, sí? I com ha estat això?
—Ha tingut un ensurt. Ahir se li va morir el lloro i el va
enterrar al jardí. I avui se li apareix a la gàbia.

10. La família
Hi ha tres homes en un bar que fan comentaris sobre la seva
vida de parella. Un d’ells explica:
—Un dia, després de casar‐nos vam anar a veure la pel∙lícula
dels tres porquets. No sé si és casual, però hem tingut tres
fills.
El segon company comenta:
—Doncs a mi em va passar una cosa semblant: vam anar a
veure la pel∙lícula dels set nans i la Blancaneus i hem tingut
set fills.
El tercer company, que fa poc que s’ha casat, es posa molt
nerviós i fa el gest de marxar. El primer company li diu.
—Ep! Per què te n’has d’anar, ara?
—Calla, calla! Justament ahir amb la meva dona vaig anar a
veure la pel∙lícula dels cent un dàlmates!

14. La natura
A la tardor, els indis d’una reserva van preguntar al seu cap
si l’hivern seria fred o no. Ell no ho sabia, però va mirar el cel
i, amb cara d’entès, va dir‐los que l’hivern seria
veritablement fred i que calia recollir llenya per estar
preparats.
Al cap d’uns dies, tement que no fos certa la seva previsió,
va anar a la cabina telefònica, va trucar al Servei Nacional de
Meteorologia i va preguntar:
—L’hivern pròxim serà molt fred?
—Sembla que sí —va respondre el meteoròleg de torn del
Servei.
Més tranquil, el cap va dirigir‐se a la seva gent i els va dir
que ajuntessin més llenya per estar preparats. Una setmana
després va trucar un altre cop al Servei Nacional de
Meteorologia:
—Serà un hivern molt fred?
—Sí —va respondre el meteoròleg de torn—, serà un hivern
molt fred.
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Va tornar amb la seva gent i els va ordenar recollir tota la
llenya, grossa o petita, que poguessin trobar.
Dues setmanes més tard el cap va trucar al Servei Nacional
de Meteorologia per darrer cop:
—Estan vostès absolutament segurs que l’hivern pròxim serà
molt fred?
—Absolutament —va respondre l’home—. Serà un dels
hiverns més freds que s’hagin conegut.
—I com poden estar‐ne tan segurs? —va preguntar el cap
dels indis.
I el meteoròleg va respondre:
—Ah, perquè els indis estan recollint llenya com uns bojos.

—No heu vist pas una cabra per aquí?
—Sí senyor. Venia corrent i s’ha tirat al pou. Pobreta! Que
n’hauria de tenir, de set!
—Com volen que s’hagi tirat de cap al pou, si jo la tenia aquí
estacada amb una pedra?
18. L’habitatge
Dos lladres han entrat en un pis buit i són a punt de marxar
amb dos sacs plens. De sobte senten el timbre i una veu que
crida des del replà:
—Obriu! Som la policia!
Un dels lladres pregunta a l’altre:
—I ara, què fem?
—Només tenim una solució: saltem per la finestra!
—Però si som al tretzè pis, que no ho saps?
—Mira, aquest no és un moment per a les supersticions!

15. Els animals
Un senyor va caminant per la Rambla amb un pingüí, i es
troba un amic.
—On vas, amb un pingüí?
—Me’l van regalar i no sé què fer‐ne!
—Doncs porta’l al zoo.
—Bona idea, no hi havia pensat.
Al cap d’una setmana es van tornar a trobar.
—On vas, amb el pingüí? Que no l’havies portat al zoo?
—Sí! I s’ho va passar, de bé! Avui anem al cine.

19. Mitjans de transport
En un avió que es dirigeix a Nova York l’hostessa de vol es
dirigeix als viatgers:
—Bon dia, benvolguts senyors, benvolgudes senyores.
Estrenyin‐se els cinturons que l’avió s’enlaira tot seguit.
Al cap d’uns minuts:
—Bon dia, benvolguts senyors i benvolgudes senyores. Als
passatgers de primera classe els hem preparat, per dinar,
caviar al cava. Als de segona, patates amb cigrons.
Cap al final de l’àpat, l’hostessa els diu:
—Benvolguts senyors, benvolgudes senyores. Per als
passatgers de primera classe tenim whisky i per als de
segona, aigua amb gas.
Gairebé al final del viatge:
—Benvolguts senyors, benvolgudes senyores. L’avió té una
avaria mecànica important. Als senyors i a les senyores de
primera classe els lliurem màscares d’oxigen i armilles
salvavides. Per als de segona, moltes gràcies per haver
viatjat amb nosaltres.

16. Arbres, plantes, flors, fruits...
Un autobús està fent un viatge especial, ple de gent gran, de
més vuitanta anys.
Una velleta fa un truc a l’espatlla del conductor:
—Senyor, li vénen de gust aquests cacauets sense clofolla?
Són boníssims!
—Oh, sí, moltes gràcies, posi‐me’ls aquí, que aniré picant.
Al cap de poca estona, la mateixa velleta hi torna:
—N’hi porto uns quants més. Els hi deixo aquí, perquè se’ls
vagi menjant.
—És molt amable, vostè.
Al cap de pocs minuts torna la velleta:
—Li’n poso un grapadet més. Veig que li agraden...
—Oh, sí, però no seria millor que els repartís entre els seus
companys i companyes?
—No s’amoïni, jove! Nosaltres ja no tenim dents per
mastegar. Nosaltres només ens dediquem a llepar la
xocolata de què estan recoberts!

20. Els diners i l’economia
Un empresa havia publicat un anunci que deia: «Es busca
secretari o secretària amb experiència».
Arriba una senyora al departament de personal:
—Hola, venia per això de l’anunci.
—Molt bé. Sap escriure bé a màquina?
—No. No senyora. No en sé gens ni mica.
—Sap taquigrafia?
—I això, què és?
—Potser una mica d’informàtica?
—No. No en sé ni un borrall.
—Doncs... I així, per què ha vingut?
—He vingut justament per dir‐los que no comptin amb mi.

17. L’ecologia
Era temps de sequera i gairebé no hi havia aigua enlloc. Dos
amics van caminant per una contrada i un li diu a l’altre:
Noi, em moro de set!
—Tranquil —li diu el company— aviat arribarem al pou de
cal Xisquet.
En arribar al pou, observen el fons des del brocal i un d’ells
comenta:
—No sé pas si hi deu quedar aigua, en aquest pou.
—Espera —diu l’altre— que hi tiraré una pedra i ho
comprovarem.
Ben a prop hi ha una pedra bastant grossa. L’agafa i la hi
llença.
—No trigarem gaire a saber‐ho.
En aquell moment arriba corrent una cabra. Salta i es llança
dins del pou.
—Aquesta sí que deu tenir set, no et sembla?
Tot seguit s’acosta un pastor:

21. Formació personal
Un jove va entrar a treballar en un supermercat. El primer
dia de feina, l’encarregat el va rebre amablement amb una
encaixada de mans i un somriure. Li va donar una escombra
mentre li deia:
—La teva primera feina serà escombrar el magatzem.
—Perdoni, però jo tinc un títol universitari —va respondre el
jove, tot indignat.
—Ho sento, no ho sabia —va dir l’encarregat—. Aleshores,
dóna’m l’escombra i t’ensenyaré com es fa.
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—El divuit! Y tothom riu d’allò més.
Un altre diu:
—L’onze! I tots esclafeixen de riure.
Aleshores, un jove que havia anat a la festa per primer cop i
no entenia què passava, li pregunta al company que tenia al
costat:
—Com és que riuen per un número?
L’altre li explica:
—No ho saps? Sempre que ens trobem, ens expliquem els
mateixos acudits i com que ja ens els sabem de memòria,
només ens cal dir el número i tothom comprèn de què va. És
molt divertit.
El nouvingut es decideix a participar en la festa i diu en veu
alta:
—El quinze!
Però tots es queden amb un posat seriós i se’l miren en
silenci, sense cap rialla ni somriure.
Aleshores li pregunta al company:
—Què ha passat? No hi ha cap acudit amb el número
quinze?
—I tant! I és molt bo. Però, noi, l’has explicat amb tan poca
gràcia…!

22. Aficions i habilitats
Una parella és de vacances a la vora d’un llac on es pot
pescar. A ell li agrada molt anar a pescar amb les primeres
clarors de l’alba, mentre que a ella li encanta llegir.
Un matí, ell torna després d’unes quantes hores de pesca i,
com que està cansat, s’estira una estona a l’herba.
Mentrestant, ella, tot i que no està familiaritzada amb el
llac, decideix fer una passejadeta amb la barca. Dóna uns
cops de rem per recórrer una petita distància, ancora la
barqueta i s’asseu a llegir una estona més.
Al cap de poc, apareix el guarda del parc que li crida
l’atenció tot dient:
—Bon dia, senyora! Què esteu fent?
—Estic llegint —respongué mentre pensa: «És que no és
obvi?».
—Us trobeu en una àrea de pesca restringida.
—Sí, però no estic pas pescant, jo. Que no ho veieu?
—Sí, però teniu tot l’equip de pesca; per tant m’haureu
d’acompanyar i us hauré de posar una multa.
—Si ho feu us denunciaré per violació —diu aleshores ella,
tota indignada.
—Però si ni tan sols us he tocat!
—No hi fa res: en porteu tot l’equip.

25. Espectacles
Un dia arriba un circ ambulant a un poble i, un cop instal∙lat,
el director puja a la camioneta que porta els altaveus i
recorre tots els carrers dient:
—Senyores i senyors! Vinguin i contemplin el lleó més
ferotge del món. Per vint euros l’entrada gaudiran d’un
espectacle emocionant i memorable!
En arribar l’hora, el director observa que ningú no s’acosta al
circ. Torna a sortir i a cridar pel poble:
—Senyores i senyors! Vinguin i contemplin el lleó més
ferotge del món. Per deu euros l’entrada gaudiran d’un
espectacle emocionant i memorable!
Però no hi ha èxit. No hi va ningú. Rebaixa a cinc euros
l’entrada en un altre recorregut pel poble.
Finalment, fa aquesta proposta:
—Senyores i senyors! Vinguin i contemplin de franc el lleó
més ferotge del món. L’entrada és gratuïta. Sí, ho han sentit
bé, gratuïta. Vinguin i gaudeixin d’un espectacle emocionant
i memorable!
Ara sí. El circ s’omple de gom a gom. Aleshores el director
encarrega als seus ajudants que tanquin bé les entrades i
amb un megàfon es dirigeix al públic de les grades:
—Senyores i senyors! Qui vulgui sortir haurà de pagar
cinquanta euros. D’aquí a uns moments sortirà de la gàbia,
ben lliure, el lleó més ferotge del món. Serà un espectacle
emocionant i memorable...!

23. Sortides, viatges i excursions
Tres homes feien una excursió i, de cop i volta, es van trobar
amb un riu turbulent, impetuós i força ample. Havien de
passar a l’altra banda, però no sabien pas com fer‐ho.
El primer es va posar a resar amb aquestes paraules:
«Senyor, dóna’m la força per poder travessar aquest riu». De
sobte, Déu li va concedir uns braços llargs i unes cames
robustes i així va poder nedar pel riu i travessar‐lo en menys
de dues hores, tot i que va estar a punt d’ofegar‐se en un
parell d’ocasions.
Vist això, el segon va pregar dient: «Dóna’m, Déu meu, la
força i els instruments per travessar aquest riu». I Déu li va
donar una barca de rems que li va permetre travessar el riu
en cosa d’una hora, malgrat que va estar a punt de tombar‐
se‐li la barqueta un parell de cops.
El tercer home havia vist la lluita dels altres dos i també va
pregar Déu, dient: «Si et plau, Déu meu, dóna’m la força, les
eines i la intel∙ligència per travessar aquest riu». I de sobte,
Déu el convertí en dona. Va mirar el mapa, va fer una
passejadeta de mig quilòmetre i llavors... va travessar el riu
per un pont.
24. Jocs i festes
En una festa hi ha una colla d’amics molt animats. Un d’ells
diu:
—El vint‐i‐cinc! I tothom es peta de riure.
Un altre diu:
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Embarbussaments
Per llegir i repetir (manual, pàg. 70)
1. Una gallina xica, tica, mica, camacurta i ballarica, va tenir sis
fills xics, tics, mics, camacurts i ballarics.
Si la gallina no hagués estat xica, tica, mica, camacurta i ballarica,
els fills no haurien estat xics, tics, mics, camacurts i ballarics.

19. L’estiba que estova l’Esteve ni és tova, ni és teva, ni estava
estibada a l’estiba.
20. En Ferran, ferrer, feia foc i fum tot ferrant ferro fort.

2. Diu la guatlla: «Què fas, gat?». «Què fas, guatlla?», diu el gat.
21. Codonys collia de l’hort la tia Maria.
3. Els ossos dels óssos són més grossos que els ossos del gossos.
22. Tinc cinc fills tísics i prims i amics íntims, vint‐i‐cinc.
4. El mico maco compra coco; compra coco, el mico maco.
5. Una ovella llanada, llanuda, de cap a peus peluda, va fer un be
llanat, llanut, de cap a peus pelut.
Si l’ovella no hagués estat llanada, llanuda de cap a peus peluda,
el be no hauria estat llanat, llanut, de cap a peus pelut.

23. Quan contis contes vés comptant quants contes contes,
perquè si no tens en compte els contes que contes, com faràs el
recompte dels contes?
24. El que sap no és el que tot ho sap sinó el que sap on és el que
no sap.

6. Un ruc xic de Garraf va fer‐se un tip de garrofes.
25. Teta, tonta, amb tanta tinta t’untes.
7. Un tigre triga a venir, dos tigres triguen a venir i tres tigres que
trigaven ja són aquí.
8. Un plat blanc, pla, ple de pebre negre n’era. Un plat blanc, pla,
ple de pebre negre està.
9. Setze jutges d’un jutjat mengen fetge d’un penjat. Si el jutjat es
despengés, es menjaria els setze fetges dels setze jutges que l’han
jutjat.

26. Una bruixa ben embruixada, qui la desembruixarà?
El desembruixador que la desembruixi un bon desembruixador
serà.
Jo la desembruixaré perquè sé desembruixar molt bé.
27. Corre, carrega el carro, carreter, que si tu el carregues jo ja el
descarregaré.
28. Sóc un pobre ma,me, mi, mo, músic del carrer.
que sempre que pac, pec, pic, poc, puc, toco el que sé.
D’un lloc a l’altre bas, bes, bis, bos, busco algun diner.
Però si em feu callar, jo ma, me, mi, mo, mu, em moriré.

10. Si qui deu deu diu que deu deu, diu el que deu i deu el que
diu.
11. En Pere Peret, pintor, nascut a Portugal, porta pots i
potinguetes per posar pebre picant.

29. Pim, pam. Sivella de plata. Pim, pom, sivella de plom.

12. Plou poc, però plou prou per omplir un pou.

30. Elàstics blaus mullats fan fàstic.

13. Quin fum fa? Fa un fum fi.

31. Els rots agres pugen i els pets pudents baixen.

14. En Pinxo va dir al Panxo: «Vols que et punxi amb un punxó?» I
en Panxo va dir al Pinxo: «Punxa’m, però a la panxa no!»

32. A mi sí que re mi fa, si fa sol o si no en fa.
33. Cards verds taquen i couen; si són secs, piquen si es toquen.

15. Paula para la taula, para‐la bé que el pare ja ve. Que la pari en
Pere, que a mi no em va bé.
16. Tinc gana, son i set perquè ni menjo, ni dormo, ni bec.
Si menjava, dormia i bevia, la gana, la son i la set em passarien,
però com que no menjo, ni dormo, ni bec,
no em passa la gana, ni la son, ni la set.

34. Duc pa sec al sac, m’assec on sóc i el suco amb suc.
35. Qui poques pipes compra, poques pipes menja.
36. En quin cap hi cap? En cap cap, no hi cap!
37. A cap cap cap que Déu deu deu.

17. Un ruc ros s’estava al ras sense fer res.
38. Alls secs piquen, tendres couen.
18. En quin tinter té tinta en Ton? En Ton té tanta tinta en tants
tinters...!
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Les paraules i els seus orígens
Per donar valor a les paraules (manual, pàg. 71)
A la babalà
Fer les coses a la babalà és fer‐les de qualsevol manera, irreflexivament. És una expressió molt antiga de la llengua àrab que sona
de la mateixa manera que la seva font alà báb Al∙lah que significa “a la mà de Déu”. Sembla que era l’expressió amb què els
ciutadans acomiadaven els pidolaires que passaven per les cases i carrers de pobles i ciutats demanant caritat, com dient‐los que
Al∙là, el Déu provident, tingués cura d’ells, ja que les persones a qui demanaven no els donarien pas gran cosa... Una expressió
semblant al “Que Déu t’empari” català.

Alarma
Moltes exclamacions han passat a ser paraules corrents del nostre llenguatge. Per exemple: "Amb Déu siau!" es converteix en
adéu; "Anuncià l'àngel a Maria"... és converteix en Àngela, per dir que sí, que s'està d'acord amb alguna afirmació. "A l'arma!" era
el crit amb què les autoritats militars feien formar els soldats per a un atac contra l'enemic. D'aquest crit es va passar al verb
alarmar i després al nom alarma i a l'adjectiu alarmant.

Armari
El mot arma ve del llatí i significa el mateix que en l'actualitat. L'armari era, doncs, el moble on es desaven les armes. Els cavallers,
que duien armadura, necessitaven uns espais alts per penjar‐hi l'elm, la cuirassa, la llança... Més tard a l'armari hi van col∙locar
també copes i altres objectes de metall.
La roba es desava en mobles més aviat plans, com baguls, caixes de núvia, calaixeres, etc. Amb el temps –i amb el costum cada
cop més estès de penjar la roba– els antics armaris van deixar de contenir armes i van ser llocs molt adients per posar‐hi vestits de
manera que no s'arruguessin...

Arrossegar
El verb arrossegar o rossegar sembla clar que significa "dur un objecte de manera que vagi fregant el terra". El que no sembla tan
clar a primera vista és que aquest verb tingui a veure amb els cavalls... El seu origen és “fer estirar per les ròsses”. Les ròsses són
cavalls vells i atrotinats. Fa més de set‐cents anys rossegar era acomplir un suplici que consistia a lligar un condemnat amb una
corda a una ròssa i fer‐la recórrer així, els carrers i camins del poble o ciutat. La força expressiva de la paraula es va anar diluint
fins al nostre significat més genèric i menys agressiu.

Assassí
Al segle XII recorria la Mediterrània un grup que infonia terror per la brutalitat dels atacs a vaixells, ports i ciutats. Residien en una
regió muntanyosa. Allà sembla que un cabdill els alliçonava sobre la vida del més enllà: drogava els seus seguidors amb fortes
dosis de haixix i després, en plena al∙lucinació, els feia viure experiències ben plaents, com ara orgies, menjars i begudes
exquisides... Quan despertaven, el cap els assegurava que havien estat al cel!
Això els convertia en fidels executors de les ràtzies marines. Atacaven i assassinaven amb el deler de morir i arribar aviat al cel que
ja “coneixien”. Van ser anomenats “tribu dels haixixins”. La gent, en referir‐se a un homicida cruel, l’anomenaven haixixí. Amb el
temps la paraula àrab es va transformar en el nostre "assassí".

Atles
Un cop acceptada la forma esfèrica de la Terra i el seu recorregut a l’entorn del Sol, la primera edició de mapes geogràfics de
Mercàtor (1595), duia a la portada la imatge del tità Atles carregant la bola del món. Per això des d’aleshores anomenem atles els
conjunts de mapes. La mitologia grega ja parlava que Zeus va castigar aquest gegant forçut a suportar el pes del cel (un globus
massís, segons els antics) sobre les espatlles. Homer l’imaginava sostenint les columnes que, segons ell, separaven el cel de la
Terra. Els atletes, gent resistent, en porten encara el nom. És molt possible que els antics navegants aventurers, en veure prop de
la costa africana un cim nevat i tan alt que semblava incrustat al cel (4.165 metres), creguessin que era el mateix Atles d’Homer i li
donessin el nom del tità. Tampoc és estrany que l’immens oceà que Atles vigilava des del Marroc fos anomenat Atlàntic.
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Bigoti
L’expressió saxona Bye Gode ("Per Déu!") era usada com a jurament en diversos llocs de l’Europa dels segles XVI i XVII, etapa
històrica en què Espanya governava els Països Baixos. Se suposa que els militars deien aquesta imprecació o jurament en
moments d'una certa tensió i que l'acompanyaven amb una estirada nerviosa dels pèls del mostatxo. Els militars espanyols, que
convivien amb els dels Països Baixos, van atribuir l’expressió al gest i després el gest al mostatxo, al qual van començar a
anomenar bigote. Finalment, el canvi va passar al català "bigoti".

Boicot
El boicot és l’acord que duu a terme un grup de persones de no tenir relacions comercials, o de qualsevol altra mena, amb algú,
en senyal de protesta per algun comportament que consideren inacceptable. El nom ens ve d’un senyor, el capità Charles
Cunningham Boycott, un irlandès a qui un comte va encarregar el cobrament d’impostos als pagesos del seu territori. Els
camperols trobaven que aquells tributs eren un abús i van convenir de no pagar‐los. D’això fa uns cent cinquanta anys. El fet es va
comentar molt als mitjans escrits i el nom del recaptador va passar a formar part dels diccionaris generals.

Brasiler
L’explotació més important del segle XVI, un cop descobertes les terres brasileres pels portuguesos (Pedro Álvares Cabral, 1500),
va ser la de l’arbre do brasil, nom que fa referència a brasa pel color de la fusta i del qual s’extreia un tint vermellós útil per al
tractament de pells. El país es va anomenar Brasil i els seus habitants “treballadors del brasil”, brasileiros (transformat a brasilers
en català). Això explica que aquest nom no acabi en ‐eny com passa en altres casos (extremeny, madrileny) o com l'acabament
castellà brasileño.

Brindis i ratafia
Les persones que arriben a un acord volen manifestar la satisfacció de l'entesa per mitjà d'algun ritu que ho escenifiqui. Aquest
ritual ha estat moltes vegades un brindis de celebració. La paraula brindis l'hem importada de l'alemany i forma part de l'expressió
germànica ich bring dir's, que significa "t'ho ofereixo".
La ratafia, aquest licor aromatitzat amb el suc de diverses fruites, serveix també per brindar. La ratafia ens ve de les Antilles
franceses, del segle XVII. Allí ratificaven els pactes amb aquest licor i el van anomenar ratafia, un escurçament de l'expressió
llatina Rata fiat res i que vol dir justament això que es feia en brindar: "Que sigui ratificat el pacte". La tradició i la paraula van
arribar fins a Europa. A Catalunya hi ha moltes comarques que n'elaboren, amb moltes variants d'ingredients i de gust.

Bugia
Avui, una bugia no és altra cosa que una peça indispensable dels motors d’explosió. La guspira que encén la benzina s’obté
d’aquest invent. Abans, bugia era sinònim d’espelma, candela. El nom li ve de la cera amb què estaven fetes. A l’Edat mitjana, una
ciutat mediterrània i algeriana, Béjaïa (o Bugia en català), que és a l’est de la capital, Alger, es dedicava a l’exportació de cera per
tota la mar Mediterrània. Era una cera molt bona i preuada. La gent, quan volia comprar una espelma de qualitat, demanava una
bugia, de manera semblant a com nosaltres demanem un xerès, que també es refereix, de fet, al nom d'una ciutat.

Calamar
En llatí, un lapsus és una relliscada, una caiguda, un error. Ens han quedat dues expressions que fan referència a aquest significat:
el lapsus linguae, és a dir, l'equivocació feta parlant, amb la llengua, i el lapsus calami, que és un error en escriure, ja que el
calamus era, per als romans, la ploma d'escriure, obtinguda de la tija d'algun cereal.
El nom de calamar prové d'aquest fet: significa "tinter", ja que aquests mol∙luscs fornien de tinta els calami dels romans.

Calamitat
"Quina calamitat!". Es relaciona fàcilment aquesta expressió amb fets terribles, portadors de seqüeles de destrucció i de mort:
epidèmies, terratrèmols, inundacions... I no es fa debades. La pagesia romana, quan deia "Quina calamitat!" (calamitas!), es
referia sempre al mateix desastre: les tiges de blat, ordi o civada s'havien migpartit i el gra era a terra a punt de podrir‐se. Els
calami eren les tiges dels cereals. Quan la tempesta, l'huracà o l'exèrcit invasor abatia els camps de blat doblegant els calami, la
població es quedava sense l'aliment quotidià per excel∙lència: el pa. Per això, la paraula calamitat va ser sinònima de desastre o
destrucció irreparable i greu.
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Calés
La llengua catalana té paraules provinents de l'idioma caló, propi del col∙lectiu gitano, resident a Catalunya des de fa molts segles.
De la paraula caló, que significa “fosc, morè”, va sorgir la paraula calé que designava les monedes de coure (de color més fosc que
les de plata, anomenades parné, derivat de parnó, que vol dir "blanc"). S'aconseguia fer, així, un paral∙lelisme amable entre la
diferència de les monedes (coure i plata) i la del color de la pell de gitanos i paios. Posteriorment el significat s’estengué als diners
en general, en un registre familiar.

Caliquenyo
La ciutat de Cali, de Colòmbia, dóna nom a aquest "cigar prim i dur de tirar" com el defineix el diccionari. Encara que actualment
no sigui cert, es diu caliquenyo per indicar que està fet a Cali, de la mateixa manera que el cigar havà és elaborat a l'Havana. Hi ha
molts noms com aquests, que vénen de l'Amèrica llatina cap a nosaltres. Però també n'hi ha que viatgen de Catalunya a les
Amèriques. En diversos països sud‐americans, un paper de barba és diu "capellades", atès que la majoria d'ells eren fets en
aquesta població de l'Anoia i duien aquest nom a la filigrana.

Cambra de bany
La forma d'anomenar els diversos serveis d’una cambra de bany és un bon exemple de globalització lingüística.
Bidet ve del francès i sembla que significa “cavallet”, possiblement per la postura amb què ens col∙loquem per rentar‐nos‐hi.
Water closed és clarament anglès i indica un lloc clos, tancat, amb aigua disponible, per a les nostres necessitats fisiològiques.
Dutxa és una paraula italiana que significa “conducció d’aigua” (recordeu el Duce, “conductor” del poble?). El mot lavabo és el
primer d’un psalm llatí incorporat a la litúrgia de la missa, quan l’oficiant es renta la punta dels dits. I banyera és una paraula
catalana que ens ve de l’antigor, del “balneum” dels romans. Tota una assemblea d’idiomes per a unes funcions ben comunes de
la nostra humil humanitat...

Cangur
No és estrany que entre els milers de paraules que formen un idioma n'hi hagi algunes nascudes del desconeixement o de l'error.
Els etimòlegs afirmen que cangooroo és una paraula originària d’una parla indígena australiana. Sembla que significa “No sé què
em dius” i que és el que va contestar un indígena quan un explorador de parla saxona li va preguntar en anglès pel nom d’aquest
animal tan característi

Capicua
El cap és l’extrem superior d’una cosa i la cua n’és l’extrem inferior. Quan un jugador de dòmino té una fitxa que es pot col∙locar
tant en un extrem del joc com en l’altre, té un capicua. Aquest és probablement l’origen de la paraula. Quan un número no varia si
el llegim d’esquerra a dreta o de dreta a esquerra, també s’anomena capicua: 3071703. Quan això passa en una paraula o una
frase, en diem palíndrom, però també en podem dir capicua: “català a l’atac”.
Tant el castellà com el portuguès han fet seva la paraula capicua, aplicada als números i a les paraules.
Altres llengües utilitzen la idea de reversible (reversible number, en anglès) o de simètric (symmetrische Zahl, en alemany).

Carbassa (donar)
Fa uns segles, a Catalunya, els matrimonis dels joves es negociaven entre les famílies d'ambdós pretendents: quan un jove es volia
casar, els pares de la noia amb qui pretenia maridar‐se el convidaven a dinar. Si no estaven d'acord amb el casori, no li ho deien de
paraula sinó que incloïen en l'àpat un plat de carbassa. Per això, la carbassa ha estat sinònim de negació, de suspens, de fracàs
d'una pretensió qualsevol. I s'han fet famoses, al mes de juny, a les escoles...

Civada
En un primer cop d'ull resulta curiós que la civada catalana sigui l'avena castellana i, per contra, la cebada castellana sigui l'ordi
català. Des de temps antics, en la zona més mediterrània, els pagesos de l'Imperi Romà alimentaven els animals amb avena sativa,
que es va anomenar civada (del verb llatí cibare, "alimentar") per la seva funció alimentària. A Castella, en canvi, ho feien amb
hordeum hexasticum (el nostre ordi), al qual, com que alimentava ‐“cebaba”‐ els animals, van anomenar cebada. Així doncs, la
causa que justifica donar el mateix nom a cereals diferents, és la funció que tenien d'alimentar els animals.
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Cobalt
Els obrers alemanys de les mines de plata tenien la creença que per dins de les galeries corria un follet (kobalt o kobold) que es
dedicava a prendre'ls la plata i a deixar‐hi, per befa, un metall de color semblant, una mica rogenc. Quan trobaven aquest mineral
–un material inútil fins que se'n van descobrir propietats terapèutiques– cridaven Kobalt!, enfadats, fent referència al gnom que
s'havia rigut d'ells. Aquesta denominació es va estendre a altres zones, de tal manera que, per exemple, a la vall de Gistau, prop
de Benasc, on hi ha unes mines de cobalt, se l'anomena també koból.

Coco
Inicialment, abans de les grans expedicions marítimes d’espanyols i portuguesos, el coco era simplement, a Portugal i Espanya, un
personatge imaginari destinat a fer por als nens. L'equivalent català era el papu. El navegant Vasco de Gama, durant l’expedició
que va voltar Àfrica i va arribar a l’Índia, va conèixer el fruit de l'arbre que després es diria cocoter. El va anomenar coco en
adonar‐se que tenia un aspecte fosc, pelut, amb dos ulls i una boca, tal com s'imaginaven que deuria ser el cap del coco, terror de
la infància.

Cotxe
Hi ha moltes paraules que prenen el nom de ciutats, de zones geogràfiques o de països. Així, podem beure un xerès (nom d'una
ciutat andalusa), abrigar‐nos amb un jersei (nom d'una illa atlàntica) o canviar una bugia (nom d'una ciutat algeriana). El cotxe, un
aparell ben comú del nostre temps, també té nom geogràfic. Sembla que, a partir del segle XVI, es coneixen uns carruatges de
cavalls fets a Cotx (Kósice, una ciutat d'Eslovàquia). Duien una placa amb el nom de la ciutat que els fabricava i la gent els va
anomenar amb aquesta designació. Fins i tot l'anglès ha incorporat aquest mot i anomena coach i no car les carrosses.

Croissant
La ciutat de Viena va ser durant els segles XVI i XVII un baluard de la cristiandat, atacat diverses vegades pels turcs fins que els
vienesos els van fer fora definitivament l'any 1689. Aleshores, algun pastisser de la ciutat, per celebrar la victòria, va elaborar una
pasta que representava l'emblema dels vençuts: la mitja lluna (croissant, en francès). La tradició de menjar‐se'l amb el cafè o el
cafè amb llet del matí es va anar estenent per França, Espanya, Itàlia...

Data
A l'edat mitjana els documents els feien els amanuenses ja que la majoria de la gent, fins i tot noble, no sabia escriure. Quan el
document era signat per la persona amb autoritat, i al moment de ser lliurada al destinari, l'escrivent feia constar el fet. Per
exemple: Data Barcinone, die octavo mensis octobris, anno Domini 1516 (Donada a Barcelona el dia...) O també: Facta Barcinone,
die octavo mensis octobris, anno Domini 1516n (Feta a Barcelona el dia...) Per això, en català anomenem data les indicacions de
lloc i temps dels nostres documents, i per això mateix el castellà aquí usa el mot fecha (facta, en llatí)

Dutxa
La paraula ens ve del francès douche, que l’agafa de l’italià doccia i que vol dir ‘tub d’aigua, conducció d’aigua’. Totes elles són filles
del verb llatí ducere, que significa conduir. Quan no hi havia aigua corrent a les cases, calia omplir un gran cossi amb aigua del riu
o de la font per rentar‐nos de cap a peus. L’aigua que ens arriba conduïda dins d’un tub ha estat per a tots un gran avenç que ens
permet portar una vida molt més còmoda.

Edredó
Quan fa fred, molt fred, no va malament dormir sota d’un edredó fet de plomes d’ànec. Els països nòrdics han aprofitat de fa
temps el plomissol d’un ànec dels mars de l’Europa del nord (eiderdun) per abrigar‐se al llit. És un ànec amb el ventre negre, el
dors blanc i amb el cap amb els colors a l'inrevés. Viu prop de les costes d'Islàndia, Noruega i Suècia. D’aquí la paraula va passar al
francès (édredon) i al segle XIX al català. Ara hem substituït els edredons pels nòrdics, amb una filosofia i un material ben
semblants.

Espatllar‐se
Abans de la Revolució Industrial, els ases eren la base del transport i de les feines preindustrials: llaurar, remolcar, empènyer,
extreure aigua de pous... Quan un ase queia daltabaix d’algun lloc i es trencava el llom (l’espatlla), ja no servia per a res. S’havia
"espatllat". De fa segles es va generalitzar el significat als objectes. La Revolució Industrial va comportar la substitució dels animals
per les màquines i el terme espatllat es va aplicar també a elles. Hi ha un refrany català que usa aquesta expressió amb el
significat antic del mot: "Home casat, burro espatllat".
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Espelmes
Si volem mantenir una estança il∙luminada sense fer servir llums elèctrics, necessitarem segurament candeles o espelmes. És ben
sabut que estan formades per unes metxes envoltades d'una substància que es consumeix lentament amb la flama. Aquesta
substància pot ser la cera, provinent de les abelles, la glicerina, o l'esperma de balena, una pasta extreta del crani i el dors de les
balenes i anomenada així perquè té una viscositat semblant al semen. El fet que moltes candeles hagin estat elaborades amb
esperma ha estat la causa que s'anomenessin espelmes, amb aquest petit canvi de consonants.

Esquirol
L’esquirol és un animal de cua llarga que es mou amunt i avall pels boscos. En català s’anomenen esquirols els obrers que no
segueixen la vaga que fan els companys de feina, de manera semblant com fan altres països, que apliquen el nom d’un animal a
persones que menyspreen per insolidàries: rata (rat en anglès), guineu (renard en francès), etc. Aquesta manera d’anomenar les
persones trenca‐vagues s’ha estès també al castellà.

Estraperlo
A Europa, cap als anys 30, Strauss i Perlo, dos comerciants francesos, havien dissenyat una espècie de ruleta trucada (anomenada
Straperlo). La van introduir a Espanya –on eren prohibits els jocs d'atzar– i la van presentar, amb la col∙laboració d'un fill adoptiu
d'un polític important, com a joc de societat i d'habilitat en què l'important era la rapidesa, el càlcul i la serenitat dels jugadors. La
denúncia de l'afer i el descobriment de qui era el col∙laborador van provocar un gran escàndol que va arribar a les Corts i als
jutjats l’any 1934. A partir d’aleshores s’anomena estraperlo tot negoci fraudulent.

Granollers
Les granotes rauquen prop dels estanyols. Sembla que Granollers, antigament, era una gran zona d’aiguamolls amb granotes
raucant nit i dia. Al menys aquest és el parer de Joan Coromines quan ens explica l’origen del nom de Granollers: abans
d’anomenar granotes a aquests animals depredadors d’insectes a les vores dels estanys i terrenys xopats, els catalans els
anomenàvem granolles. De ranucula, diminutiu llatí de rana, vam passar a granolla i de granolla a granota. Granollers, doncs,
podria significar “terra de granotes”.

Guillotina
Aquesta màquina “humanitària” d’executar condemnats a mort va ser proposada per Joseph‐Ignase Guillotin (1738‐1814) a
l’Assemblea Nacional Francesa, que la va aplicar a partir de l’any 1792. Es va considerar humanitària perquè provocava una mort
ràpida. També es va considerar igualitària perquè distintament dels usos anteriors a la Revolució Francesa passaven per ella,
sense cap distinció, tots els condemnats, rics i pobres, nobles i plebeus. Tot i que el metge Guillotin no la va inventar –des de feia
segles hi havia instruments de funcionament semblant– se la va anomenar amb el seu nom a partir de l'aplicació general durant i
després de la Revolució Francesa.

Inaugurar
El començament d'una activitat humana –privada o pública– se celebra amb un acte d'inauguració, que té una litúrgia pròpia:
inauguració de cursos, de botigues, de serveis públics, de campionats... Són actes amb caire solemne, festiu. Algú amb autoritat
diu unes paraules serioses i adients d'obertura per desitjar èxit, felicitat, salut o riquesa.
Per què els anomenem inauguracions? Els romans, en deien in‐auguratio perquè convocaven uns àugurs (endevins que
esbrinaven el futur llegint els moviments de les aus) que diguessin si l'empresa tindria èxit o no, i, per tant, si els que havien de
dur a terme l'activitat eren benaurats (escurçament de benaugurats) o malaurats (escurçament de malaugurats). El nom
"inauguració" ens recorda aquesta consulta sobre el destí de la nostra vida i dels nostres actes.

Jerseis i pijames
El jersei és una peça de roba que abriga, feta generalment de llana. El seu nom ve d'una illa de l'Atlàntic, Jersey, al Canal de la
Mànega. Allà hi havia pastures de bens i es feia la llana que era enviada amb vaixells cap a Anglaterra ja des del segle XVI. Al
pijama també li ve el nom de l'anglès pyjamas, paraula portada del nord de l'Índia i del Pakistan i que en l'idioma hindustànic
significa "'pantalons bombatxos", a l'estil dels pantalons que es portaven fa temps per aquelles terres.
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Joves i senyors
En llatí, «més jove» es diu junior i «més vell», senior. Si ser jove era un atribut magnífic— jove significava que una persona era
bella com Júpiter, el déu més admirat de tots— ser vell, és a dir, senior, comportava haver obtingut l’estimació i el respecte dels
més joves. Encara avui en català mostrem respecte a una persona anomenant‐la senyor o senyora.
D’altra banda, a Catalunya s’anomena jove la dona del fill. El motiu cal trobar‐lo a les masies antigues, ja que el casament de
l’hereu comportava també l’entrada a casa d’una persona nova, generalment jove: l’esposa del fill.

Lavabo
Abans de l'aigua corrent la majoria de persones es rentava en una palangana col∙locada en un aiguamans que, a més, suportava el
sabó, la tovallola i la gerra d'aigua. No era gaire pràctic abocar l'aigua de la gerra amb una mà per esbandir l'altra.
Quan va arribar l'aigua corrent es van instal∙lar els lavabos: només calia obrir una aixeta i ja ens podíem rentar les dues mans
alhora, sense gestos complicats. Li van posar el nom de lavabo, ja que el nou mètode permetia fer els mateixos gestos que el
capellà a missa, quan un escolà li abocava aigua als dits en una palanganeta, mentre ell recitava un psalm que deia: Lavabo inter
innocentes manus meas ("Em rentaré les mans entre els innocents...").

Leotards
Encara que en català el mot leotards no és normatiu (es diuen mitges‐pantalon), el seu nom és molt estès entre nosaltres. El seu
origen és un acròbata francès del segle passat, Jules Léotard, que es presentava en les seves actuacions amb unes mitges de tela
elàstica, molt cenyides al cos, cosa que li permetia una gran llibertat de moviments. La veritat és que de tan cenyit que anava
resultava una mica provocatiu... La fama del personatge i de la seva vestimenta particular justifica aquest nom donat a una peça
de vestir semblant que ara porten les persones, sobretot quan fa fred.

Linxar
Linxar és un acte totalment refusable, horrorós. Es tracta de prendre’s la justícia pel propi compte, ajusticiant una persona que és
considerada culpable d’algun crim, sense que es pugui defensar. El mot ens el va donar, fa una mica més de cent anys, un jutge de
l’estat de Virgínia, als Estats Units, de nom William Lynch, que considerava massa tova la llei vigent aleshores contra el bandidatge
i penjava de la forca els acusats que detenia sense donar‐los temps ni ocasió de defensar‐se. La seva contundència es va fer
famosa malauradament va tenir molts imitadors i des d’aleshores anomenem linxament a comportaments similars.

Llobregat
Els romans van anomenar‐lo Rubricatum flumen atès el color vermellós que prenia força vegades, sobretot a la comarca del Bages,
on hi ha força terres argiloses, tal com es pot veure si resseguim la zona central de l'Eix Transversal. De Rubricatum va passar a
Lubricatum, després a Lubrigatum, a Lubrigadus i finalment, a Llobregat. Així, doncs, hauria de ser un riu amb una tonalitat
vermellosa, però en l'actualitat és encara bastant gris… Molts altres cursos d'aigua de la Terra reben també aquest nom per la
mateixa raó: el Colorado d'Estats Units, el mar Roig, etc.

Maionesa
Maionesa significa, en primer lloc, "salsa feta a Maó", ciutat de l'illa de Menorca. Hi ha molts productes alimentaris que fan
referència a llocs geogràfics (l'ensalada russa, el pa de Viena, el suís, la lionesa, l'hamburguesa...), potser perquè volen indicar el
lloc d'on ens ha arribat l'aliment. Així passa amb la maionesa. L'armada francesa de Richelieu va prendre Maó als anglesos l’any
1756. Sembla que el cuiner menorquí del duc de Crillon li va oferir aquesta salsa (de la família dels alliolis), que li va agradar, i que
va ser difosa a la noblesa francesa.

Marrà
Aquest mot pot referir‐se tant al mascle de l'ovella com a un verro, és a dir, a un porc destinat a cobrir la truja. En el darrer cas, la
paraula ens arriba gràcies al contacte de molts segles amb els àrabs islàmics. De fet, la manera d'anomenar el porc en àrab
(jinzírun) no té res a veure amb aquesta paraula. Els àrabs, molt amatents al compliment de les lleis d'Al∙là, quan veien un porc
feien sempre referència al fet que els era privat de menjar‐ne, mitjançant una paraula que s'assembla a marrà: máhram (cosa
prohibida). Per això, no és estrany que els parlants catalans, en sentir‐los, confonguessin la prohibició amb el nom de l'animal.
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Moneda
L'any 296 aC, els romans van començar encunyar monedes de plata al costat del temple de la deessa Juno, al Capitoli.
Anteriorment, els romans s'havien refugiat dins de les muralles del Capitoli durant la invasió dels celtes. Les oques sagrades del
temple de Juno van començar a clacar la nit que l'exèrcit celta atacava i els romans van poder refusar l'atac. Des d'aleshores, la
deessa Juno va ser anomenada amablement moneta que significa "avisadora" o "consellera". Com a homenatge a Juno, les
primeres peces de plata tenien encunyada la imatge de la deessa a l'anvers. D'aquí que els romans anomenessin aquestes peces
amb el mateix amorós nom que li havien posat a Juno temps enrere.

Pantalons
El nom ens ve de Venècia, on del segle XVI al XIX es feien moltes obres a la Commedia dell’arte. Un dels personatges més
característics que apareixia en escena era Pantaleó, nom molt comú a Venècia, ja que Sant Pantaleó, un màrtir cristià, n'és un dels
patrons. El personatge portava unes calces ajustades a les cames i lligades a la cintura. Les obres de La Commedia van recórrer mig
Europa. Alguns comerciants anglesos, a finals del segle XVII, van relacionar aquest nom pantaloons amb unes calces que des
d’aleshores tants homes i dones porten avui dia. En l'actualitat, doncs, portem calces amb el nom d’un sant del segle IV.

Persona
Els actors del teatre antic feien servir unes màscares amb les quals, per una banda, representaven la fesomia d’un personatge, i
per l’altra, aconseguien augmentar el volum de la veu. Justament per aquesta funció eren anomenades per‐sonae, que significa
que sona força. Actualment hem perdut aquest sentit acústic del mot i ens hem quedat amb el d’«ésser humà».

Planeta
Ara ho tenim molt clar: planeta és aquell astre que gira al voltant del Sol. Però abans d'entendre l'Univers com ho fem ara, els
observadors del cel, a més de veure‐hi uns estels que sempre ocupaven el mateix lloc, n'hi veien també uns altres que s'hi movien
de forma erràtica: el Sol, la Lluna, Mart, Mercuri, Júpiter, Venus i Saturn. El nom planeta prové del grec i significa rodamón,
persona que va sense rumb fix. Sovint el fet que aquests astres es moguessin imprevisiblement s'interpretava com a missatge dels
déus i tenia a veure amb la sort de les persones. Els set planetes missatgers van donar nom als dies de la setmana: la Lluna
(dilluns), Mart (dimarts), Mercuri (dimecres), Júpiter (dijous), Venus (divendres)... El dissabte havia estat el dia de Saturn, canviat
després pels jueus i mantingut encara per la llengua anglesa: Saturnday. El diumenge era el dia del Sol, el principal planeta,
canviat pels cristians i mantingut també pels anglesos: Sunday.

Préssec, mandarina i persiana
Els països occidentals han estat sempre atents a tot allò que ha vingut d'Orient. Així, del costum oriental, pèrsic segons la tradició,
d'ocultar les finestres de les mirades curioses del carrer per mitjà de gelosies i altres sistemes, ens han arribat les persianes
(vingudes de Pèrsia) i dels fruits saborosos que n'arribaven tenim el nom dels préssecs (persicum malum). Un altre fruit el nom del
qual dóna testimoni d'aquesta mirada atenta a Orient és la mandarina, atès que el seu color és molt semblant als vestits dels
mandarins, alts funcionaris de la Xina Imperial.

Quiosc
De fa uns segles ha anant creixent a Europa la tradició de dotar les ciutats de jardins per a ús públic semblants als que tenien els
palaus de la noblesa. I aviat es va posar de moda construir‐hi petites edificacions voltades de columnes i obertes de totes bandes,
que servissin per a la recreació i d’aixopluc. Es van fer copiant els kösks turcs, unes glorietes típiques dels seus famosos jardins.
Per això se'ls va anomenar quioscs. A l'inici als quioscs es venien flors, begudes, diaris. Actualment s’ha estès el significat a
qualsevol botiga de diaris col∙locada al carrer.

Roba
En l'antiguitat, la roba tenia molt més valor que en l'actualitat: era escassa, difícil d’aconseguir i, per tant, un signe de distinció
social. Era un bé desitjable i desitjat per bandits, pirates i assaltants de tota mena. Podia ser venuda a bon preu o regalada a la filla
com a dot del matrimoni...
A l’inici roba, del verb llatí robare, significava “tot allò que s’ha robat” i era equivalent a “botí”. A poc a poc el terme acabà
designant únicament els vestits i les teles de les cases. Abans “m’han robat” equivalia a “m’han pres la roba”. Ara ja no. Tot canvia,
però el nom de roba ens continua mostrant aquest fet ben curiós.
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Robots
L'escriptor txec Karel Capek ha passat a la història per haver creat el terme 'robot' en el seu sentit modern. A primers dels anys 20
la seva obra 'R.U.R. (Rossum's Universal Robots)' va arribar als escenaris londinencs i ajudà a popularitzar el terme per designar
els treballadors artificials o homes màquina. Capek primer havia pensat en algun derivat del llatí 'labora', però un germà seu el va
convèncer perquè usés el txec 'robota' (“treball forçat”) a l'hora de designar les seves màquines. Des de llavors coneixem els
robots, estudiem robòtica i parlem de robotització.

Rúbrica
El diccionari general defineix la rúbrica com a "traç o conjunt de traços que hom posa en la seva signatura, ultra els seus noms".
Però aquesta no és la primera definició. Les rúbriques eren, en els documents antics, anotacions fetes de color vermell, per
distingir‐les del text pròpiament dit, escrit amb tinta negra. Eren el títol, la data, el lloc, la signatura, les notes del traductor, etc.
Rubor significa vermellor, en llatí. Als antics llibres de missa, les indicacions de moviments i gestos estaven escrites de color
vermell i s'anomenaven també rúbriques. Per això també, quan una persona sent vergonya, li apareix el rubor a la cara, es
ruboritza.

Rumb
La Rosa del Vents està formada per diversos rombes, els vèrtexs dels quals assenyalen les diferents direccions (N, E, W, S, NW. SW,
SE, NE, etc.) d'on pot procedir un vent o cap on pot anar un vaixell. En les embarcacions, durant l'edat moderna, la Rosa dels Vents
va ser molt important, ja que amb ella se seguien les rutes marítimes. La direcció que calia seguir s'identificava amb algun dels
rombes de la Rosa dels Vents i va acabar dient‐se rumb, amb aquest petit canvi de pronunciació.

Sandvitx
Sandwich és una població d’Estats Units, a l'estat de Massachusetts. Narra l'historiador Rodger que, cap a l’any 1762, John
Montagu, quart comte de Sandwich, havia passat una nit d’agost jugant a les cartes. A les cinc de la matinada tenia gana i va
demanar un tall de carn posat entre dues llesques de pa. Va ser el primer sandvitx.
Però el mateix historiador ens diu després que això és un invent literari. El comte de Sandwich era una persona molt ocupada en
els afers públics i no es dedicava a passar les nits jugant a cartes. Sembla que li agradava menjar, de vegades, carn de vaca entre
llesques de pa torrat per no perdre el temps mentre s'ocupava dels seus importants afers.

Saxòfon
Vet aquí un instrument musical que no té gaire més de cent cinquanta anys. El nom li ve del seu creador, Antoine Joseph Sax, un
belga fabricant d’instruments musicals. El va construir amb la voluntat de millorar el clarinet pel que fa a la intensitat i a la força.
Sembla que ho va aconseguir, ja que el compositor Hèctor Berlioz el va incloure en alguna de les seves composicions i va lloar‐ne
el seu invent amb aquestes paraules: "No conec cap instrument actual que es pugui comparar amb el saxòfon: és ple, bla, vibrant,
d'una força enorme, i és, sobretot, susceptible d'endolcir".

Silueta
A la França del segle XVIII es van fer populars els dibuixos de persones, cares sobretot, fets retallant un cartró fosc amb la silueta
de la persona representada i enganxant‐lo sobre un fons clar. Se li va dir silueta (silouette, en francès) perquè es van fer famosos
els retrats d’ Etienne de Silhouette, interventor del rei Lluís XV, que va carregar d’impostos la població en una època d’escassetat i
penúria econòmica. Des d’aleshores, una silueta és simplement el contorn d’una figura.

Suèter i pul∙lòver
Moltes paraules que fan referència a l'art d'abrigar‐se ens han arribat de països on fa fred, com és natural. A més del jersei i el
pijama, les paraules suèter i pul∙lòver provenen també de l'anglès i tenen un sentit força funcional. El suèter és un jersei destinat a
no refredar‐se en fer exercici i suar, tal com indica el seu nom en anglès sweter (suadora). El pul∙lòver, pròpiament, és el jersei que
no té botons ni cremalleres i es posa pel cap, cosa que el seu nom anglès ja indica: pull (posar‐se) over (per dalt).
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Tara
El concepte i la paraula ens vénen dels costums dels àrabs en el nostre país (tarah significa resta, sostracció, rebaixa en àrab). El
venedor d'una partida de material a l'engròs considerava que entre les unitats de l'operació de venda podia haver‐hi alguna peça
o producte que no estigués en perfectes condicions. Per això feia sempre aquesta rebaixa al comprador, per tal de fidelitzar‐lo.
Més tard, el significat de la paraula ha passat al mateix producte, tot indicant que té algun defecte en la seva fabricació o en la
seva comercialització.

Tertúlia
Al segles XVII i XVIII, a Castella, en plena polèmica entre catòlics i protestants, hi havia cenacles i penyes erudites que discutien en
públic sobre temes religiosos i que citaven molt sovint les obres de Tertulià, cèlebre apologista i teòleg de Cartago que va escriure
molts arguments a favor de la religió cristiana i contra els que eren considerats heretges. A partir d’aleshores s’anomenaren
tertulianes les persones que hi assistien. Després es generalitzà el terme al català, i es va posar el nom de tertúlia a tota reunió de
persones erudites de qualsevol tema.

Tibidabo
Als Evangelis hi ha un passatge en què Jesús és portat dalt d'una muntanya des d'on es veuen moltes ciutats i regnes. El dimoni,
per temptar‐lo, li diu: "Et donaré tot això si m'adores de genolls" (en llatí: Tibi dabo haec omnia…) Al segle XVII un rei va visitar el
cim de Collserola i va quedar esbalaït davant la panoràmica que es dominava des d'aquell punt: la ciutat de Barcelona, els pobles
de la rodalia, el port i el mar... Aquella visió li va recordar l'esmentat passatge evangèlic, cosa que va comentar amb els que
l'acompanyaven. Això va donar peu a denominar Tibidabo aquest indret.

Treball i jubilació
Hi ha paraules referides a la feina que ens donen una visió negativa de tota activitat obligatòria, idea, per cert, bastant estesa en
l'actualitat. La paraula treball ve de tripalium ("tres pals", en llatí) i era una tortura en la qual la persona quedava subjecta amb
tres pals, com un cep. Del concepte de patir es va passar al d’esforçar‐se i finalment al de treballar. "Jubilació" ve del verb jubilare
("llançar crits de gran goig", en llatí) i suposa que deixar de treballar per obligació és una autèntica festa.

Xofer (xòfer)
En temps del primers vehicles moguts amb la tècnica de la màquina de vapor (trens, primers automòbils, etc.) calia mantenir
constantment la temperatura de la caldera amb llenya o carbó. Les persones encarregades d'aquesta feina eren els chauffeurs, és
a dir, escalfadors. Aquest nom s'ha mantingut per als conductors dels cotxes actuals, tot i que ja no han de fer aquesta feina tan
pesada i rutinària.

Xocolata
Fins al segle XIX la xocolata era un aliment exòtic, reservat a gent rica i a alguns monjos. Al segle XVI va arribar a Espanya de mans
dels colonitzadors espanyols que eren a Mèxic. Els pobles asteques consideraven que el cacau, component bàsic de la xocolata,
era un aliment diví i el prenien en rituals dedicats als déus. En deien «xoco‐alt» (xoco significava «amarg» i alt, «aigua» en una
llengua pròpia del país). Els soldats espanyols la van descobrir i la prenien per recuperar forces; un cop aquí, els monjos
n’elaboraven amb sucre perquè no fos tan amarga i se la prenien en temps de dejuni. A partir del segle XIX el seu ús es va
estendre a tota la població. I que n’és de bona!

Xovinisme
Nicola Chauvin era un soldat francès, de Rochefort, que després de ser ferit disset vegades a les campanyes de Napoleó, es va
jubilar amb una pensió miserable. Sembla que tot i la seva situació econòmica i de salut (li faltaven tres dits) no parava de fer
lloances de França i Napoleó. El fet es va recollir en cançons i en obres de teatre del temps, que el van fer famós. Des d’aleshores
es diu xovinista tota persona que expressa una admiració de la pàtria excessiva i sense base.
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Jeroglífics 1
Per descobrir (manual, pàg. 80)

1. On vas ara?

2. On va aquest autobús?

3. Capital de comarca

4. Tirans, opressors

5. Sense recursos per viure

6. Vestit per sortir de la dutxa

7. Que no els vegi ningú.

8. Un continent

9. Si la nena té fred...

10. Quin vi és, aquest?

11. Te’l poses a la platja.

12. Pila de joies i monedes
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Jeroglífics 2
Per descobrir (manual, pàg. 81)

13. On fan la cantada
d’havaneres?

14. Ell porta llibres per llegir?

15. T’estima el teu marit?

16. Una malaltia moderna

17. Què hi poses, a l'arròs?

18. Ha pagat les factures, ell?

19. L’embotit, el porta ell, i el...

20. Un mar de l’Atlàntic

21. Nom de noia

22. Per aquí surt el sol.

23. És la que més m’estimo.

24. Té gana i no té menjar.
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Jeroglífics 3
Per descobrir (manual, pàg. 82)

25. Capital europea

26. Ella ho ha perdut tot jugant al
casino.

27. Què faig amb els geranis?

28. Vindràs tots aquests dies?

29. Què hi fas, a l’estadi?

30. De què és aquesta pinta?

31. Un país americà

32. La té qui s’equivoca.

33. Una part del cos

34. Nom de noi

35. Ciutat espanyola

36. Beneits, ximples
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Endevinalles
Per lluir‐se (manual, pàg. 83)
1. Volo com un ocell,
xuclo com un vampir,
pico com un mosquit
i si ho faig, he de morir.

12. Puc ser al futur i puc ser al passat,
a vegades faig riure i d'altres plorar,
i espero sempre que em critiquin
per tornar a començar.

2. No camina mai per terra
i no vola pel cel.
Tampoc no sap nedar.
Però corre, baixa i puja
i mai no s'ha d'ofegar.

13. Qui són els qui sempre van endavant
amb els peus dels altres?
14. No és espelma i crema molt,
camina pel pla i la serra.
El pots amidar amb un pam
i és molt més gran que la Terra.

3. És petit com una nou,
porta banyes i no és bou,
no té peus, però es mou.

15. No és Déu i és per tot arreu:
dalt del cel i dins la terra,
pel gran mar Atlàntic, rius i llacs,
dins del pou, a la taverna,
al safareig i a la cisterna.

4. A la nit em faig llum
per trobar el menjar,
i jo mateixa il∙lumino
els qui em volen agafar.
5. Una processó
de dames negres
que fan el seu camí
sense fer soroll.

16. No tinc cap color,
no faig cap olor,
no tinc gens de gust,
i en temps de calor
us dono frescor.

6. Navego per l'oceà
com si fos un transatlàntic,
porto al cap un sortidor
i m'empaiten amb l'arpó.

17. Sóc un cos que ningú no ha vist
però visc entre els mortals;
i el dia que jo falti
moriran homes, plantes i animals.

7. Enlloc d'anar endavant
sempre camino enrere.
No badis ni un sol instant:
per pessigar tinc fal∙lera.

18. Un llençol apedaçat
que punta d'agulla no hi ha tocat.
19. Una cistella d'avellanetes
que la nit les escampa
i el dia les arreplega.

8. Vejam si sabries dir:
quin és l'animal marí
que comença amb la primera nota
i acaba donant la fi?

20. Rumieu i endevineu:
què és una cosa molt gran,
que com més n'hi ha menys es veu?

9.
A molts vesteix
i no és sastre,
i alimenta a molts també,
i encara que algú el maltracta
no en diu mal, sempre en diu bé.

21. Va sempre de viatge
sense maleta ni bastó.
Hi ha dies que sembla un formatge
i d’altres, una tallada de meló.

10.
Una dama enmig d’un prat
que duu vestit de seda i brocat.

22. Sol anar amb els que van lluny
i els obliga a cloure el puny.

11. Faig de savi i de talòs,
faig de vidu i de promès,
faig de ric i de pagès,
ploro i canto com si res,
faig de tot i no sóc res.

23. Llarg i prim,
sempre saltant
i la mar l'està esperant.
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24. Sóc el primer en florir
en començar el bon temps.
Els meus fruits,
que neixen verds,
ben torrats són exquisits.

36. Amb un mut vaig estar
i el seu secret em va explicar.
Jo res no vaig sentir,
però sé tot el que em va dir.
37. Plana com la mà
blanca com la neu
parla sense boca,
camina sense peus.

25. Primer verd com el julivert,
després groc com el safrà,
faig ones i no sóc mar.

38. Té llom i no camina,
explica el que sap i no parla,
Té fulles i no és cap planta;
què és aquesta cosa estranya?

26. El sol la vida em dóna
i ell em sol acabar,
faig a la gent admirar
i encara que l’aigua em forma
a l’aire me’n torno a anar

39. Tinc títol i no sóc noble
tinc marges i no sóc riu,
sóc molt blanc i sóc molt negre,
amb mi es plora i amb mi es riu.

27.
Dona trista i reposada
que va vestida de dol,
dels dolents és estimada
i marxa quan surt el sol.

40. No sóc cos, sóc invisible
però si convé em faig sentir
i és un gran poca vergonya
tot aquell que em falti a mi.

28. Té la panxa arrugada
I és un gran bufador;
sentiràs com gemega
si li toques un botó.

41. Encara que em fan de pasta
i tinc pa,
no sóc bo per menjar.
Sóc blanc i sóc negre
i també de més colors.

29. Què és allò
que no es pot anomenar
sense rompre‐ho?
30. És del país
i no pas de fora;
no té cap fill
però diu que té nora

42.
En un dia, si ho repares,
una vegada em veuràs,
dues en una setmana
i en un mes no m’hi trobaràs.

31. Xic i petit
sóc el rei del partit.

43.
La veig durant la setmana
i la veig dintre del mes,
però no la veig en tot l'any.
Sabries dir‐me això què és?

32. Una senyora
molt ensenyorada,
que sempre va en cotxe,
però sempre va mullada.

44. No sóc cap paraula
ni cap prosa, ni cap vers,
però sense mi no hi hauria
res escrit, ni res imprès.

33. Dues capsetes menudes
que s'obren i es tanquen alhora,
i a dins guarden una nina
que mai no surt a fora.

45. Sóc tota jo morenor,
rival de les confitures,
i em veuràs moltes vegades
pel nas de les criatures.

34. Qui no en té és mala gent.
Qui el té bo és tot un sant.
Mai no es veu, tothom el sent.
i per ell anem tirant.

46. Dolça, groga i verda,
a tothom faig bon profit.
Vols saber què sóc? Espera’t,
que em sembla que ja t’ho he dit.

35. Quina és la planta
que no és planta
i un gran fruit aguanta?

47.
Cap fuster ha fet tan ben feta
un arca tan petiteta.

134

61.
Mirat de dalt sembla una creu,
de costat, unes ulleres;
serveix per anar corrents...
si no et trenques les costelles!

48.
No sóc escarabat ni sóc grill,
quasi sempre tinc deu fills,
i, cosa estranya, tots són grills.
49.
Ma mare és tartamuda,
mon pare cantador;
vesteixo blanc per fora
i tinc sang groga al cor.

62.
No tinc mans, ni cap, ni peus,
sóc rodona i petitona,
corro damunt d'un camp verd,
i com més bastó em donen,
més hi ha qui guanya i qui perd.

50. No sóc bèstia ni persona,
però tinc peus i tinc cap;
sovint el metge em ve a veure,
però mai no estic malalt.

63.
Només tinc un any de vida,
i com més temps va passant
encara que sembli mentida
més petit em vaig tornant.

51. Sense ser moltó, tinc llana,
boterut, la gent m’aplana.
Rumia, indaga, demana.

64.
Treu el cap per un forat,
i sa família és immensa;
no té braços ni té cames,
però té ulls que no hi veuen.

52. Diuen que sóc estrangera,
però sóc ben catalana.
En finestres i balcons
a l’estiu podràs trobar‐me,
que per tenir més frescor
molta gent em té penjada.

65.
Sóc molt senzilla,
no sé parlar,
però jo als homes
faig barrinar.

53. Sempre vaig amb ma germana
I amb delit fem nostra ruta,
Amb les cames al davant
I els ulls darrera la cua.

66. Qui és aquella que no està contenta
fins que la maten?
67. Tant de dia com de nit
sempre em trobaràs al llit;
i ja cal que em tractis bé,
que haig de ser el teu conseller.

54. Som dues germanetes llargues i primetes,
i donar voltetes és la nostra missió.
La que és més grandeta va més de presseta
i passem les horetes sense fred ni calor.
55.
Sempre veureu que va i ve
però mai no es mou d'on és.

68. Una casa ben plena de gent
que per més que truquis i truquis
ningú no et sent.

56.
Salto, baixo, vaig i vinc,
salto i corro sense parar,
tothom qui m'estima em pega
i qui em pega és qui es fa mal.

69. Passo la vida fent voltes,
caminant a poc a poc,
però per més que camino
sempre sóc al mateix lloc.

57.
Tinc cap, tinc ull i tinc cos
i no sóc de carn ni os

70. He nascut per no estar quiet
i seguir‐te arreu on vas.
Vull que em miris, que m’escoltis
i em grapegis, si és el cas.

58.
Quina és la bestioleta
que corrent, a cada pas
hi deixa un tros de cueta?

71. Quan arribes, em reculls
i em guardes al teu si
fins que et reclamo, sisplau,
que em deixis marxar en pau
per seguir el meu camí.

59. Aquell que amb mi puja,
baixa amb mi després,
ja que no sóc pas feta
per fer res més.

72. Orgia fugaç
de llum i de so
enmig de la nit.
Mil ulls la contemplen
embadalits.

60. Una senyora primeta
Que molt pàl∙lida està
Només s’alegra i anima
Quan algú la vol cremar.
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Enigmes
Per pensar (manual, pàg. 86)

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

Dos pares i dos fills surten de cacera, cacen tres conills i se’ls reparteixen: cadascú se n’emporta un. Com és això?
Un arqueòleg anuncia que en una excavació ha trobat una moneda romana amb aquesta inscripció: «125 a.C»
(any 125 abans de Crist). Per què sabem que menteix?
Per què menteix un home del temps que diu que la setmana passada hi va haver a París una tempesta a mitjanit i
que al cap de 48 hores hi feia un temps força assolellat?
Un cotxe negre amb els llums apagats va per un carrer sense fanals i sense cases amb llums encesos. Se li creua
un gat negre i el conductor l’esquiva. Com pot ser això?
Un rei molt trampós tenia presoner el pitjor enemic i el volia matar. El va cridar a palau i li va dir: «He posat en
aquest sac dos papers, un que diu VIU i un que diu MORT. El paper que triïs decidirà la teva sort». El presoner
sabia que el volia matar i va suposar que els dos papers dirien el mateix: MORT. Com es va salvar?
Quatre amics es troben per celebrar una festa i per saludar‐se es fan un petó. Quants petons es fan en total?
En Jordi fa vacances en un poble que té dos perruquers. El perruquer Marc va ben pentinat i amb els cabells
tallats amb molt de gust i el perruquer Lluís porta uns cabells amb escales i mal tallats. Per què decideix anar a cal
Lluís a tallar‐se els cabells?
Uns amics s’expliquen què van fer durant les vacances d’agost. Una parella comenta que van ser al sud de
l’Argentina i es van banyar molts dies a la platja perquè hi feia molta calor. Com sabem que és mentida?
La iaia ha portat caramels per als seus néts. Si n’agafen tres cada un sobren tres caramels, però si n’agafen quatre,
els en falta un. Quants néts té l’àvia? Quants caramels portava?
Una senyora surt de casa i troba a la vorera cinc trossos de carbó, un barret i una pastanaga. Ningú no els hi ha
tirat. Com és que hi són?
Hi ha dues persones que esperen l’autobús. Una d’elles és el pare del fill de l’altra persona. Com pot ser això?
Un taxista, que no tenia ganes de xerrar amb els clients, va recollir una senyora molt xerraire. De seguida va
pensar «Faré veure que sóc sordmut». La senyora preguntava coses i coses i ell responia amb gestos i ganyotes. A
l’hora de pagar, el taxista li va ensenyar el taxímetre perquè el llegís. Però la senyora de seguida es a adonar que
l’enganyava. Com?
On es podria construir una casa amb les quatre parets orientades al sud?
Dos grans mestres dels escacs van jugar cinc partides. Cadascun d’ells en va guanyar i en va perdre la mateixa
quantitat i cap de les partides va acabar en taules. Com va poder ser?
Hi ha tres dones juntes, dues que estan tristes i una que està molt contenta. Les tristes somriuen i la contenta
plora. Com és això?
Un home és a punt de prendre’s un cafè en un bar, però s’adona que hi ha una mosca i reclama que l’hi canviïn. El
cambrer s’enduu el cafè i torna al cap d’un minut amb una altra tassa. L’home, tot just tasta el cafè, protesta
enfadat perquè no l’hi han canviat; només li han tret la mosca. Com ho sap?
Una dona va parir dos fills a la mateixa hora del mateix dia, del mateix mes i del mateix any. Però no eren
bessons. I això, com pot ser?
Com posaríeu quatre boles de manera que cadascuna d’elles fos a la mateixa distància de qualsevol de les altres?
Un corredor aconsegueix avançar al segon en una cursa. En quina posició arribarà a la meta si no hi ha canvis?
Tenim una balança de dos platets. En una bossa hi ha sis monedes; una d’elles pesa una mica més que les altres.
Amb quantes pesades podem descobrir quina és?
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Frases fetes 1
Per usar‐les quan convingui (manual, pàg. 87)
Llegeix força vegades aquestes frases i dedueix el sentit de les expressions destacades.
1.
2.
3.
4.
5.

L’Eugeni va muntar un negoci i li va anar molt bé: s’ha fet la barba d’or i ara viu en una torre de cal Déu.
Avui a la carnisseria, amb aquesta pluja i aquest fred, no crec que la senyora Lluïsa faci gaire calaix.
Després de tantes hores de caminar per aquests camins, les cames ja em fan figa.
El senyor Joan? Ui! El senyor Joan ja fa més d’un any que fa malves. Va morir d’accident, pobret.
Si volem collir totes les patates aquest matí haurem de fer mans i mànigues. No ens podem entretenir.

6.
7.
8.
9.
10.

Quan li vaig dir que no l’havien seleccionat per al partit de diumenge, va fer uns morros de pam.
Au, Bruna, que ja fa prou estona que llegeixes. Apaga el llum i a fer nones. Bona nit!
La Patrícia sabia que parlàvem d’ella, però va fer l’orni i continuava llegint el diari, com si res.
A l’aparador de la botiga de la cantonada he vist un jersei que em fa peça. Potser me’l compraré.
Vés, canvia’t ara mateix i posa’t alguna cosa que lligui una mica. No veus que tal com vas fas el préssec?

11.
12.
13.
14.
15.

Amb aquest enrenou i aquest desordre la casa sembla can seixanta. Demà farem dissabte. No hi ha excusa.
Deixa’t de punyetes, vesteix‐te i fotem el camp de seguida, que farem salat. Ens esperen d’aquí a mitja hora.
Que pesat, el teu nebot! Ha estat tot el matí fent‐me la guitza amb aquesta joguina que fa tant de soroll!
A la Carme els diners li duren de Nadal a Sant Esteve: Tot ho dóna. Té la mà foradada.
Em sembla que això ja està prou decidit. No cal pensar‐hi més. Ara es tracta de posar fil a l’agulla.

16.
17.
18.
19.
20.

No li demanis diners al teu cunyat. S’ha quedat sense feina i va fluix d’armilla.
Això t’ho farà l’Ernest d’una revolada. Hi té la mà trencada en aquests assumptes.
No serà difícil de muntar perquè tenim les eines que calen. Serà bufar i fer ampolles, ja ho veuràs.
No puc més amb ell. Ho sento. És tan desordenat! Tan deixat! Em treu de polleguera.
En Miquel? No pateixis pas: amb un arrosset i una pera ja el tindràs ben tip. És de poca vida, aquest noi.

21.
22.
23.
24.
25.

A la Martina, l’avi li farà un regal dels bons. No veus que és la nineta dels seus ulls?
El dia del casament de sa germana anava vestit de vint‐i‐un botó. No semblava el mateix.
La sala estava plena de gom a gom. No hi cabia ni una agulla. Semblàvem una llauna de sardines.
Estàvem ben organitzats: arribàvem al càmping i en un tres i no res teníem la tenda plantada i el sopar a taula.
I has pagat vuitanta euros per unes sabates com aquestes? No veus que t’han aixecat la camisa?

26.
27.
28.
29.
30.

Sabies que la veïna del tercer quarta li fa el salt molts matins al marit, amb el veí del principal? T’ho prometo.
En aquesta farmàcia qui remena les cireres és l’avi, de noranta anys. Ell fa i desfà sense demanar consell a ningú.
El nen, de tant en tant, furtava alguna moneda del calaix. Sa mare ho sabia, però feia els ulls grossos.
Aquest moble ja era dels meus avis, que em deien que els l’havia regalat un besavi. És de l’any de la picor.
Tot això que expliques són cabòries i imaginacions impossibles. Deixa de fer volar coloms i toca de peus a terra.

31.
32.
33.
34.
35.

Ja ho veus. Vaig entrar a urgències ahir i demà al matí m’operen. Estic en capella.
Hem de comprar una cadira més consistent per seure a la platja. Aquesta que tenim és ben bé de nyigui‐nyogui.
Serà millor que hi vagi en Manel, a veure el director. Li dirà tot el que cal dir, perquè no té pèls a la llengua.
I tu no t’has assabentat del que va passar ahir al barri? Que no vas sentir les sirenes? Que baixes de l’hort?
Sí, ell està nerviós perquè l’han enganyat. Però tu no li donis corda, que acabarà donant cops de puny a les parets.

36.
37.
38.
39.
40.

Ara ja podem tirar a terra aquest mur i fer‐hi un garatge. L’ajuntament ja ens ha donat llum verd.
No li va anar gens bé el negoci. Va picar‐s’hi els dits. Va perdre els calés que hi va posar i va quedar ben escaldat.
No tenia més temps: va dinar amb una esgarrapada i va sortir cames ajudeu‐me cap a l’estació del tren.
No tens res més presentable? Mira com ho ha fet l’Enric: això sí que té cara i ulls. I no aquesta mamarratxada.
En Martí va tenir el morro de presentar‐se a l’examen de geografia sense haver estudiat res de res.
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Frases fetes 2
Per usar‐les quan convingui (manual, pàg. 88)
Llegeix força vegades aquestes frases i dedueix el sentit de les expressions destacades.
41.
42.
43.
44.
45.

La Maria deu tenir ben bé quaranta anys, pel cap baix; i el marit no deu tenir‐ne més de cinquanta, pel cap alt.
La Maria té uns quaranta anys, tirant curt; i el seu marit no en té més de cinquanta, tirant llarg.
Això són faves comptades: jo et dec cinquanta euros; si te’n dono deu, només te’n deuré quaranta, entesos?
Tu allà no ets ningú. Has de passar per la pedra i fer tot el que et manen encara que no t’agradi.
De petit, si no feia el que els pares em manaven, em tocaven el crostó i me n’anava ben calent al llit.

46.
47.
48.
49.
50.

No crec que el facis treballar gaire, el meu germà. Té un os a l’esquena i el treball no és sant de la seva devoció.
Tu penses que la Joana se’n cansarà aviat, però jo diria que no la coneixes: té molta corda i aguantarà, t’ho dic jo.
Quan vaig amb els sogres al restaurant, no sé com s’ho fan, però sempre em toca a mi afluixar la mosca.
Haguessis vist com n’estava, d’enfadat, el teu pare: s’havia fet mala sang i treia foc pels queixals.
Si fas les coses a la babalà, no seràs mai una persona organitzada i això et donarà guerra, ja ho veuràs.

51.
52.
53.
54.
55.

A l’Enric li tinc tota la confiança i li deixo el cotxe a ulls clucs; segur que me’l tractarà bé.
A l’Ernest, ara li agafa per l’anglès, però no crec que li duri gaire l’interès. És un tastaolletes.
Ara sí que hem begut oli! Hem perdut l’últim tren i no sabem pas on passar la nit!
Au, vinga, afanyeu‐vos, nois! No ens podem entretenir, que és tard i vol ploure.
Calla! No diguis aquestes coses aquí, que hi ha roba estesa. Ja en parlarem demà tu i jo sols.

56.
57.
58.
59.
60.

Dins de la cova se’m va apagar la llanterna i vaig haver de tornar a les palpentes.
Dius que vas a set per hora quan camines? Entre poc i massa! Vols dir que no exageres?
El meu cosí s’ha comprat un apartament a la plaça de l’ajuntament, al rovell de l'ou del poble.
Fins ara era un constipat, però ara és una pulmonia, i això són figues d'un altre paner.
Hem seguit fil per randa tot el que diuen les instruccions, però l’aparell no funciona.

61.
62.
63.
64.
65.

L’advocat ens va explicar amb tots els ets i uts què havíem de posar a la declaració.
L’avi passava les tardes al casino fent‐la petar amb els amics d’infància. Xerrava pels colzes.
La policia ja ho sap tot, de cap a cap. Hi ha anat la Meritxell a declarar i els ha buidat el pap.
Li vaig demanar col∙laboració per la festa major, però va fugir d'estudi dient que estava molt ocupat.
M’encanta aquest sofà. És comodíssim i s’hi està d'allò més bé.

66.
67.
68.
69.
70.

No n’estic gaire segur, però em balla pel cap que ja ens havia passat això alguna altra vegada.
No saps la il∙lusió que em fan aquests dies de vacances! Els espero amb candeletes.
No t’acovardeixis ara i fes el cor fort, que ja veuràs com te’n sortiràs, home!
No té feina fixa, la Fina. Ara fa de cangur d’uns nens als matins per guanyar‐se les garrofes.
Què t’he de dir? Doncs que la carn era d’allò més bona i el pastís, d’allò més bo. Tot era excel∙lent.

71.
72.
73.
74.
75.

Sí, avui la Laura es troba més bé. Ja es veu les orelles, però encara no es veu amb cor de sortir al carrer.
Sort vam tenir de fer cap en una barraca de pastor, perquè plovia a bots i barrals.
T’agraeixo que m’ho hagis explicat. Havia sentir tocar campanes, però fins ara no ho tenia clar.
Tot el que gasta li ho paga sa mare. No està gens bé això de viure a les costelles d'un altre.
Vam explicar amb pèls i senyals a la policia com havia estat l’accident.

76.
77.
78.
79.
80.

La Maria fa temps que no té feina. Fa la viu‐viu amb una ajuda d’aquí, una feineta d’allà...
Tenim uns veïns que els ha tocat la loteria i tenen uns aires de grandesa que fins i tot empudeguen.
No m’ho demanis més, que et compri una moto. Ni ho somiïs i treu‐t’ho del cap.
Abans de donar‐li els permisos li van fer veure la padrina tot demanant‐li una pila de documents.
Vols dir que no n’has fet un gra massa, castigant d’aquesta manera la criatura?
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Dites populars
Per comentar‐les i valorar‐les (manual, pàg. 89)
Llegiu‐les, comenteu què signifiquen i digueu si hi esteu d’acord.
1.
2.
3.
4.
5.

A la taula d'en Bernat, qui no hi és no hi és comptat.
Feina feta no té destorb.
Al bé, buscar‐lo; al mal, espantar‐lo.
A la casa que hi ha un vell no hi faltarà un consell.
A camí llarg, passa curta.

6.
7.
8.
9.
10.

Cosa privada, és desitjada.
Amb diners, i encara que ximplet, que bona persona ets, noiet!
Menjar i beure amb mida allarguen la vida.
Quan la boca put, el ventre és brut.
A la taula i al llit, al primer crit.

11.
12.
13.
14.
15.

Esmorzar de rei, dinar de príncep i sopar de pidolaire.
Bo és, poc vi; molt és verí.
A bona son no hi ha llit dur.
A cada ocellet li agrada el seu niuet.
Allò que no t'ha d'aprofitar, deixa‐ho anar.

16.
17.
18.
19.
20.

Qui de jove no treballa, de vell dorm a la palla.
Suat o cansat, a l'aire no t'estiguis parat.
Si vols que et toqui la loteria, treballa de nit i de dia.
Més val caure en gràcia que ser graciós.
Més fa el que vol que el que pot.

21.
22.
23.
24.
25.

Al novembre, el teu foc ja pots encendre.
L'octubre mullat, assolellat i fred, fa sortir el bolet.
El millor mestre, el temps; la millor ciència, la paciència.
Ensenya més la necessitat que la universitat.
No és pot dir blat fins que és al sac i ben lligat.

26.
27.
28.
29.
30.

Si vols que parlin bé de tu, no parlis mal de ningú.
Carrers mullats, calaixos eixuts.
Costa més conservar que enamorar.
Qui no té memòria ha de tenir cames.
El pa no camina, però fa caminar.

31.
32.
33.
34.
35.

Aprenent de tot, mestre de res.
Amb les eines es fan les feines.
Ajuda’t, mentre puguis.
Qui ho vol fer tot no fa res.
Qui vulgui peix, que es mulli el cul.

36.
37.
38.
39.
40.

El que no vulguis per a tu, no ho vulguis per a ningú.
El saber no ocupa lloc.
De mica en mica s’omple la pica.
La gota d’aigua forada la pedra.
Quan l’arbre és petit fa de bon adreçar.
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Solucionari
Per comprovar les respostes (manual, pàg. 90)
Jeroglífics
1.
5.
9.
13.
17.
21.
25.
29.
33.

A l’estanc (ales tanc)
Indigent (indi gent)
Tapa‐la (tap ala)
La fan a l’Escala (fanal escala)
Pèsols (pe sols)
Àgata (a gata)
Paris (paris)
Corro (corró)
Espatlla (espatlla)

2.
6.
10.
14.
18.
22.
26.
30.
34.

A Terrassa (aterra SSA)
Barnús (bar nus)
Moscatell (mosca tell)
En porta tres (en porta: tres)
Les deu (les deu)
Orient (o rient)
Plomada (plomada)
D’os (dos)
Pere (peres – s)

3. Manresa (Man resa)
7. Ben amagats (ben mà gats)
11. Banyador (banya d’or)
15. M’adora (mà d’or A)
19. ...pa, ella (paella)
23. Preferida (pre ferida)
27. Rega’ls (regals)
31. Colòmbia (colom BIA)
35. Granada (gran ADA)

4. Dèspotes (des potes)
8. Europa (euro pa)
12. Tresor (tres OR)
16. L’estrès (les tres)
20. Cantàbric (cant abric)
24. Famèlic (fa melic)
28. Demà no (demano)
32. Boca (B oca)
36. Poca‐soltes (p oca sol tes)

Endevinalles
1.
5.
9.
13.
17.
21.
25.
29.
33.
37.
41.
45.
49.
53.
57.
61.
65.
69.

L’abella
Les formigues
El be
Els callistes
L’aire
La Lluna
El blat
El silenci
Els ulls
La carta
El paper
La xocolata
L’ou
Les tisores
L’agulla
La bicicleta
La barrina
El rellotge

2.
6.
10.
14.
18.
22.
26.
30.
34.
38.
42.
46.
50.
54.
58.
62.
66.
70.

L’aranya
La balena
La serp
El sol
El cel
La maleta
La boira
La tenora
El cor
El llibre
La lletra A
La pera
El llit
Les busques
L’agulla i el fil
La bola de billar
La gana
El telèfon mòbil

3.
7.
11.
15.
19.
23.
27.
31.
35.
39.
43.
47.
51.
55.
59.
63.
67.
71.

El cargol
El cranc
El/la comediant
L’aigua
Les estrelles
El riu
La nit
El xiulet
La planta del peu
El diari
La lletra E
La nou
El matalàs
La porta
L’escala
Calendari de fulls
El coixí
L’autobús

4.
8.
12.
16.
20.
24.
28.
32.
36.
40.
44.
48.
52.
56.
60.
64.
68.
72.

La cuca de llum
El dofí
L’actor o l’actriu
L’aigua
La foscor
L’ametller
L’acordió
La llengua
El llibre
La paraula
L’abecedari
La taronja
La persiana
La pilota
L’espelma
El botó
El cementiri
Els focs d’artifici

Enigmes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Són tres persones: un avi, un pare i un fill. I ben mirat, són dos pares i dos fills.
125 anys abans de Crist no podien saber quan naixeria Jesús.
Perquè al cap de 48 hores era negra nit i no podia fer sol.
Ningú no ha dit que sigui de nit. És de dia.
Va demanar que algú agafés un paper. Deia MORT. Aleshores va preguntar al públic: «Si aquest paper diu MORT, el que jo agafo diu VIU, oi?»
Sis. Cadascú en fa tres. Per quatre, serien 12, però cada petó es comparteix entre dues persones.
Perquè en Lluís els talla bé. Només cal veure com els porta en Marc, que sempre va a cal Lluís.
Perquè al sud de l’Argentina, al mes d’agost fa fred. És hivern.
L’àvia té quatre néts i portava 15 caramels.
Fa uns dies va nevar i la canalla havia fet un ninot de neu a la vorera. S’ha fos.
Són un home i la seva dona.
Si era sord, com és que havia entès a quin lloc havia de dur la clienta?
Només en un lloc: just al Pol Nord.
Qui diu que van jugar l’un contra l’altre?
Són al pòdium i han guanyat un concurs. La primera plora d’alegria. Les altres somriuen per compromís.
Se n’adona perquè havia posat sucre al cafè i quan el tasta de nou, nota que és dolç.
Eren trigèmins. La dona havia tingut trigèmins, però només es parla de dos d’ells.
Tres ben juntes formant un triangle i l’altra damunt.
El segon, és clar. No el primer!
En dues. Primer hi posem dues i dues monedes. Si pesen igual, a la segona pesada sabrem quina és; si dos d’elles pesen més que les altres, en un
segona pesada també ho descobrirem.
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Activitats per fer en grup
ATP (Ara tots plegats)
Instruccions
per als guies
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Nivell inicial
I‐1. On són les fitxes?
Objectiu: Fer indicacions de lloc, com ara: a sobre, a sota, al costat, darrere, davant, enmig, etc.
Temps: 10 minuts




Una estona abans de la sessió, el/la guia de conversa amaga vuit o deu fitxes de parxís en diferents llocs de la sala. Cal que
anoti on les amaga.
En un moment determinat, indica que hi ha unes fitxes amagades a la sala. Els xerraires no es poden moure del lloc on són.
Un per un van dient llocs on imaginen que hi pot haver una fitxa oculta.
El/la guia podria respondre a cada proposta amb un «fred, molt fred», si el lloc indicat és lluny d’una fitxa; «tebi o tèbia» si és
mitjanament a prop; «calent, molt calent», si és molt a prop; «justa la fusta» si ho encerta amb exactitud.

I‐2. Objectes perduts
Objectiu: Descriure característiques d’un objecte, com ara: rodó, quadrat, prim, gruixut, llarg, curt, de color blau, etc.
Temps: 10 minuts



A l’inici de la sessió el/la guia de conversa demana a cada xerraire que li lliuri el rellotge, i el col∙loca dins d’una capsa.
Comença l’activitat indicant que allò és una oficina d’objectes perduts. Un per un sol∙licita el rellotge que «ha perdut» fent‐
ne una descripció exacta. El/la guia exigeix que sigui una descripció ben definida. Finalment li lliura el rellotge «perdut».

I‐3. Paraules enllaçades
Objectiu: Treballar lèxic general
Temps: 10 minuts



Posats en rotllana, un xerraire diu un nom (per exemple: cadira). El company de la dreta ha de dir una altra paraula que hi
tingui alguna relació (per exemple: cansat). Segueix l’altre company amb una altra paraula relacionada amb l’anterior (per
exemple: caminar). I així successivament.
També es pot demanar a cada xerraire que expliqui per què la paraula dita es relaciona amb l’anterior. Seguint els exemples
donats: cansat: perquè si estic cansat busco una cadira per seure; caminar: estic cansat perquè he caminat molt, etc.

I‐4. Comptem fins a 50? O fins a 100?
Objectiu: Anomenar els 50 primers números amb correcció i agilitat
Temps: 5 minuts



Un cop situats en rotllana, es presenta el repte de cantar entre tots i correlativament els números de l’1 al 50 i després, del 50
a l’1, de manera que la segona volta sigui més ràpida que la primera. Cal controlar el temps que es triga!
El o la guia va corregint les produccions defectuoses (per exemple: “trenta i cinc”, “quarenta sis”, etc. )

I‐5. Toca, toca!
Objectiu: Reconèixer el nom de parts externes del cos i d’accions que s’hi relacionen.
Temps: 15 minuts


Amb el grup assegut en cercle, separeu‐vos del conjunt, llegiu cadascuna de les instruccions següents i comproveu que
adoptin la posició corporal que es demana.



Toqueu‐vos el turmell esquerre amb un dit. / Aixequeu el genoll dret. / Ajunteu els dits de les dues mans. / Poseu les dues
mans sobre els malucs. / Ajunteu els talons i eleveu, separats, els dits dels peus. / Arrodoniu els llavis. / Eleveu els talons amb
els dits dels peus tocant a terra. / Envolteu el canell esquerre amb dos dits de la mà dreta. / Toqueu‐vos el nas amb el dit
índex de la mà dreta. / Esteneu els braços cap endavant i horitzontalment, amb els palmells de cara amunt. / Estireu‐vos els
dos lòbuls de les orelles amb els dits polze i índex de cada mà. / Aixequeu la cama dreta. / Infleu les galtes. / Plegueu‐vos de
braços. / Eleveu els dits dels peus amb els talons tocant a terra. / Poseu les dues mans sobre les espatlles, amb els braços
creuats. / Toqueu‐vos la galta dreta amb la mà esquerra. / Ajunteu els dos polzes. / Poseu un dit a cada templa. / Poseu la mà
esquerra al clatell. / Recolzeu els colzes damunt les cuixes. / Tanqueu l’ull esquerre. / Aixequeu la mà dreta, amb el puny
tancat i el dit menovell estirat. / Tapeu‐vos les celles amb les mans. / Toqueu amb les mans els tous de les cames.
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I‐6. Qui és com jo? (material pàg. 155)
Objectiu: Fer preguntes i practicar el mateix, la mateixa...
Temps: 15 min.


Feu còpia del qüestionari i repartiu‐ne un a cada xerraire. Es posen drets i es mouen per la sala. Cadascú entrevista tres
companys i li passa el qüestionari. Al costat de cada ítem cal apuntar el nom de les persones que hi coincideixen. Després,
posats en rotllana, els xerraires expliquen les coincidències que han trobat.

I‐7. On és? Com es mou?
Objectiu: Fer indicacions de lloc, com ara: a sobre, a sota, al costat, darrere, davant, enmig, etc. i de moviment, com ara: amunt,
avall, endavant, endarrere.
Temps: 5 minuts
Material: un cotxe petit, de joguina.


Demaneu als assistents que diguin quina posició o quin moviment pren el cotxe a la vostra mà:

Posicions:
Mostreu el cotxe quiet enlaire, amb la mà aixecada: a dalt. / Mostreu‐lo a quiet mig aire, ni a dalt ni a baix: al mig. / Mostreu‐lo
quiet arran de terra: a baix. / Poseu‐lo sobre la taula (o sobre un llibre...): a sobre. / Poseu‐lo sota la taula (o d’un llibre...): a sota.
/ Fiqueu‐lo a la butxaca (o dins d’un llibre...): a dins. / Traieu‐lo del lloc on l’heu introduït: a fora. / Poseu‐vos‐el, quiet al vostre
costat: al costat. / Poseu‐lo quiet davant del front: davant. / Poseu‐lo quiet darrere del cap: darrere. /
Preneu un llibre, poseu‐lo inclinat i feu‐hi lliscar, amunt, el cotxe: amunt / Preneu un llibre, poseu‐lo inclinat i feu‐hi lliscar, avall, el
cotxe: avall. / Feu que el cotxe avanci per una superfície: endavant. / Feu que el cotxe retrocedeixi per una superfície: endarrere.

I‐8. Quin temps fa aquí? Quin temps fa allà?
Objectiu: Repassar els noms dels mesos, les quantitats no mesurables (moltíssim, molt, bastant, no gaire, gens...), els mots fred i
calor i els termes comparatius més i menys.
Temps: 10 minuts



Presenteu un calendari dels que tenen un full per mes. Mostreu els mesos un a un tot explicant la quantitat de fred o de
calor que fa, en general, a Catalunya.
Demaneu que ho facin els assistents (cadascú un mes diferent), tot repetint el que heu dit (ajudeu‐hi) i afegint què passa al
seu lloc d’origen.
Per exemple: A Catalunya al mes de maig fa una mica de calor. Al Marroc, al mes de maig fa bastant de calor, més que aquí.




Es podria ampliar a altres aspectes meteorològics: pluges, nevades, vent, etc.
Hi pot ajudar mostrar la làmina del temps de la DGPL (http://ves.cat/aT63)

I‐9. Em toco el nas
Objectiu: Repassar els noms de les parts del cos.
Temps: 10 minuts



Es posen drets, en doble fila i de cara. El primer es toca el nas i diu al de davant: «Em toco el braç esquerre». El de davant
s’ha de tocar el braç esquerre i dir al següent de davant: «Em toco l’orella dreta». Etc. Qui s’equivoca paga penyora i es
retira. En acabar, el que volen recuperar penyora han de dir quatre parts del cos que no hagin dit els altres.
Parts del cos: maluc, cuixa, genoll, turmell, canell, dit, mà, coll, cul, peu, ulls, boca, orella, nas, panxa, etc.

I‐10. Bingo!
Objectiu: Saber dir i reconèixer auditivament els números de l’1 al 60.
Temps: 15 minuts




Es prepara un full amb els números de l’1 al 60. Es demana als xerraires que escriguin 5 números en un full, entre l’1 i el
seixanta. Un dels xerraires (que pronunciï bé els números) té la llista dels números, seu a part i va cantant i ratllant els
números a poc a poc. Els xerraires ratllen els números que coincideixen amb els que canta el company. Qui acaba abans crida
Bingo!
Perquè intervingui tothom, prèviament s’haurien de retallar els 60 números, plegar‐los i dipositar‐los en una bossa. La bossa
va circulant pel grup de xerraires: cada un treu un número i el canta.
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I‐11. El carter
Objectiu: Saber dir els numerals ordinals més comuns, propis dels pisos d’un edifici.
Temps: 10 minuts






És una activitat basada en el joc del Pare carabasser. Es fan uns cartells de cartó per penjar del coll de cadascun dels xerraires
(d’una mida aproximada d’un DINA4 i amb una corda fixada en dos punt per poder‐los‐hi penjar). En cada cartell hi ha la
identificació d’un pis: 1r 1a, àt. 4a, 2n 3a, 4t 2a, etc.
Es posen en rotllana de manera que tothom pugui llegir els cartells dels altres. El guia o la guia fa de carter o de cartera. Diu,
per exemple: «Porto una carta per als senyors del quart segona». El xerraire que té aquest cartell ha de contestar
ràpidament: «Ja no viuen aquí. Ara viuen al primer primera». El xerraire que té el cartell anomenat ha de contestar de
manera semblant i derivar cap a un altre pis. També pot contestar: «Ja fa temps que van marxar. No viuen aquí». Aleshores
el carter torna a començar.
Quan algú no respon de seguida o anomena un pis que no existeix, queda eliminat i paga una penyora. El joc s’acaba quan
queden dos xerraires i el carter.
Per pagar les penyores, el guia o la guia pot demanar a cada xerraire alguna cosa (que digui cinc noms de fruita, que digui el
ordinals fins al vint, etc.).

I‐12. Digues com pot ser
Objectiu: Anomenar coses i dir‐ne característiques generals (adjectius).
Temps: 10 minuts


El guia o la guia disposa de la llista inacabada de dobles característiques que hi ha a continuació:



Una cosa pot ser... Clara o fosca / Gran o petita / Grossa o petita / Llarga o curta / Ràpida o lenta / Ampla o estreta / Pesada
o lleugera / Forta o fluixa / Allunyada o pròxima / Alta o baixa / Dura o tova / Dolça o salada / Olorosa o pudorosa / Bona o
dolenta / Freda o calenta / Espessa o clara / Verda o madura / Cuita o crua / Nova o vella / Bonica o lletja / Etc.



Posats en cercle, es tracta que els xerraires diguin noms de coses i els adjudiquin alguna característica (adjectiu). El guia o la
guia ajuda quan els xerraires no saben què dir. Vegeu l’exemple.

Guia: —John, digues el nom d’una cosa qualsevol.
John:—Una bicicleta
Guia (a Mery): —Mery, com pot ser una bicicleta?»
Si la Mery no troba característiques, el Guia l’ajuda:
Guia (a Mery): —Podria ser gran o petita, pesada o lleugera...
Mery: —Lleugera.
Guia (a Pau): —Pau, digues una cosa que sigui lleugera.

Pau: —Lleugera? La fulla d’un arbre.
Guia (a Tània): —Tània, com pot ser la fulla d’un arbre?
Tània: —Verda o seca.
Guia (a Tània): —I tu, com la vols, la fulla?
Tània: —Seca.
Guia (a Judith): —Judith, digues una cosa que sigui seca.
Etc.

I‐13. Un cap de setmana mogut (material pàg. 156)
Objectiu: Construir una història senzilla.
Temps: 20 minuts
 Formeu petits grups. Durant 10 minuts poseu nom als tres personatges i inventeu les peripècies que han passat les tres dones
durant un cap de setmana (hi han d’entrar els cinc motius representats). Després, expliqueu la història al conjunt del grup i
trieu la més original i divertida.

I‐14. Comparem (material pàg. 157)
Objectiu: practicar les comparacions, com ara És el més bo de tots / És més bo que aquell / És tan bo com aquell / És menys bo
que aquell.
Temps: 20 minuts


Demaneu que diguin qui està més gras o més prim, qui és el més gras o el més prim de tots, el més jove o el més vell, el més
lleig o el més maco, el més calb, etc. Poden comparar les dues persones de cada imatge, o atendre al conjunt de totes.
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I‐15. Jocs fets amb les mans (material pàg. 158)
Objectiu: comprendre instruccions de jocs senzills
Temps: 20 minuts



Feu que els xerraires es col∙loquin per parelles (o per grups de tres al darrer joc). Demaneu que algú expliqui un dels jocs i els
altres hi juguin, o expliqueu‐los‐els vosaltres mateixos.
Jocs: Pedra, paper, tisores / El quinzet / Les tres monedes

I‐16. El pare carbasser de les fruites
Objectiu: Practicar expressions típiques de les compres
Temps: 10 minuts


S’hi juga com al Pare carbasser. Pengeu al coll un full a cada jugador amb el nom o la imatge d’una fruita. Una persona fa de
client. Diu, per exemple: “Hola, voldria un quilo de cireres ”. El jugador que té les cireres pot contestar de dues maneres:
Dient: “Ho sento no en queda cap. Però sí que tenim... (pomes, per exemple...)”, i aleshores la persona que té les pomes ha
de continuar. O dient: “Ho sento, ja no queda res, estimat client”. Aleshores el client torna a començar. Qui falla (no respon
quan li toca o diu una fruita que ja ha estat eliminada) ha de pagar penyora i desapareix de la roda. S’acaba el joc quan
queden dos venedors i el client. Finalment es fan pagar les penyores demanant alguna cosa a fer: dir els noms de les fruites
treballades, comptar fins a vint, etc.

I‐17. Expliquem un conte
Objectiu: Construir frases amb sentit i recordar textos acabats de dir
Temps: 10 minuts


Posats en cercle, un dels xerraires comença un conte dient una sola frase o paraula, per exemple: «Una tarda d’estiu...». El
company de l’esquerra repeteix la frase i la fa continuar amb una altra frase o paraula, per exemple: «Una tarda d’estiu em
vaig trobar...». Els companys, quan és el seu torn, han de repetir la història i afegir‐ne un tros més, fins que algú la dóna per
acabada.

I‐18. Fem suposicions (material pàg. 159)
Objectiu: Practicar expressions per iniciar suposicions.
Temps: 10 minuts


Maneres d’iniciar una suposició: Deu tenir... / Em sembla que té... / Jo diria que té... / Potser té...



Repartiu el full i demaneu que, per parelles o en petits grups, observin els nou personatges i facin suposicions sobre l’edat, la
professió, l’afició principal i el desig que manifesten. Després, feu que les posin en comú, tot utilitzant expressions pròpies de
les suposicions.

I‐19. Les inicials
Objectiu: Practicar lèxic
Temps: 10 minuts


Cada xerraire haurà de dir una paraula que comenci per la lletra que haurà indicat el guia. Quan ja no en surti cap, es canvia
de lletra.
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I‐20. Afinitats
Objectiu: Practicar lèxic
Temps: 10 minuts


Demaneu que anomenin coses que siguin d'un mateix color, o d'una forma, o d'una característica. Exemple: dir coses que
siguin de color groc: un plàtan, una bústia.... Dir coses que siguin rodones: una pilota, un rellotge... Dir coses que serveixin per
beure: l'aigua, una taronjada...

I‐21. La frase incompleta
Objectiu: Construir frases amb sentit
Temps: 10 minuts



Un xerraire comença una frase. El xerraire següent l'ha d'acabar. Exemple: Aquest matí he anat..... a comprar‐me unes
espardenyes.
Si el nivell dels xerraires ho permet, es pot fer la frase més llarga, o bé continuar‐la creant així entre tots una petita història.

I‐22. El personatge misteriós
Objectiu: Fer preguntes tancades i obertes
Temps: 10 minuts


Un xerraire adopta la figura d’un personatge (famós, professional o característic). Els altres xerraires l'han d'endevinar fent‐li
preguntes.
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Nivell mitjà
M‐1. Nosaltres t’aconsellem que...
Objectiu: Donar consells. Ús del present de subjuntiu (per exemple: “Nosaltres t’aconsellem que t’hi posis una mica de fang”.
Temps: 20 minuts


El/la guia explica a cada parella de xerraires una incidència de salut. Les parelles acorden quins consells poden donar. Per
torn van explicant al guia què li aconsellen de fer.

 Incidències: M'ha picat una abella al clatell. Se m'ha inflat. Em pica molt. / He caigut en un marge ple d'ortigues. Porto les
cames plenes de butllofes i em piquen moltíssim. / Aquest matí un nen de la veïna ha tingut un atac d'epilèpsia. Què s'ha de
fer en un cas com aquest? / M'ha caigut un raig d'oli bullent al braç. No sé què he de fer. / He caigut per un barranc i m'he fet
una ferida bastant fonda al genoll. Què m'aconselleu que faci? / Ha arribat el meu fill de la platja. Està cremat del sol, té febre i
vomita. / Acabo de baixar d'un pic nevat i no em sento les mans. Les tinc congelades. / He passat una hora sota la pluja a la
muntanya. M’ho he mullat tot i tinc molt de fred.

M‐2. Què t'ha passat, aquest matí?
Objectiu: Explicar una història en passat pròxim.
Temps: 10 minuts


El/la guia reparteix una incidència a cada xerraire, per la qual se suposa que ha arribat tard a la feina. Per torn, cada xerraire
fa aquesta pregunta al del costat: «Què t’ha passat aquest matí, que has arribat tan tard a la feina?». El xerraire explica què li
ha passat. Després qui ha preguntat ho torna a fer: «I què has fet, aleshores?». El xerraire inventa una continuació de la
incidència.



Incidències: No ha sonat el despertador. / El meu fill petit s’ha llevat amb 38º de febre. / Se m’ha punxat una roda del cotxe. /
El meu cotxe no s’engegava de cap manera. / Hi havia vaga de transports públics. / Havien tallat l’aigua del meu edifici. / No
em trobava bé. Tenia mal de panxa. / He hagut d'anar a fer‐me una anàlisi de sang. / He sabut que m’han tocat 5 milions de la
loteria. / M'he assabentat que s’ha mort un veí de l’escala. / He anat a l'oficina de correus a recollir un paquet postal. / M'he
adonat que la grua municipal se m’ha endut el cotxe.

M‐3. Enigmes 1 (material pàg. 160)
Objectiu: Fer preguntes tancades per esbrinar la resolució d’un enigma.
Temps: 5 minuts per enigma (22)


El guia o la guia llegeix l’enigma i demana als assistents que facin preguntes tancades fins que el resolguin. Només es pot
contestar Sí o No.

M‐4. Sons que imiten la realitat (material pàg. 162)
Objectiu: Saber identificar, en català, diverses maneres de representar sorolls o sons.
Temps: 10 minuts


Feu còpia de la graella amb els 18 sons, perquè n’hi hagi per a cada un o cada dos xerraires. Tingueu a mà la graella amb les
definicions. Llegiu una definició i demaneu quin dels sons la representa.

Sons:
nyam‐nyam
pif‐paf
ric‐ric

catacrac
gloc‐gloc
patatxap

patapam
bum
nyic‐nyic

nyigo‐nyigo
ni‐no, ni‐no
ning‐ning
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mec‐mec
plas‐plas
fru‐fru

atxim
rau‐rau
tic‐tac

M‐5. Jeroglífics 1 ‐ imatges (material pàg. 163)
Objectiu: Fer exercici de lèxic.
Temps: 10 minuts


Feu còpies del full i repartiu‐les entre els xerraires. Han de trobar la solució descrivint el que veuen en cada requadre.

M‐6. Jeroglífics 2 – numèrics (material pàg. 164)
Objectiu: Fer exercici de lèxic.
Temps: 10 minuts


Feu còpies del full i repartiu‐les entre els xerraires. Han de trobar la solució descrivint el que veuen en cada requadre.

M‐7. La paraula oculta
Objectiu: Repassar lèxic comú
Temps: 10 minuts


Es fa sortir fora una persona del grup, que serà la preguntadora. Els altres decideixen una paraula d’una cosa real (animal,
planta, objecte...). La persona preguntadora torna i per descobrir el mot que tots saben va fent preguntes a cadascú, que
només poden ser contestades amb un SÍ, un NO o un SÍ i NO en cas de dubte. Guanya el jugador que descobreix el mot amb
el mínim de preguntes. Demaneu‐li que repeteixi l'enunciat de la pregunta, perquè ell també pugui parlar. Exemple (la
paraula pensada és tomàquet): Aquesta cosa serveix per a dormir? Resposta: No, aquesta cosa no serveix per a dormir.

M‐8. Acabar paraules
Objectiu: Repassar lèxic comú
Temps: 10 minuts



Amb un mocador o un paper de diari es fa una bola. Un dels jugadors, designat per sort, llança la bola a un altre jugador
mentre li diu una síl∙laba. El jugador que rep la bola ha d’afegir una o més síl∙labes que formin una paraula amb sentit.
Després llença la bola a un altre jugador, que n’ha de dir una altra. I així successivament.
Exemples: si un jugador diu PRO, els altres podrien dir: PROFIT, PRODUCTE, PROVÍNCIA, PROVA, PROSA, PROPI, etc.

M‐9. Un home, una dona...
Objectiu: Repassar lèxic comú
Temps: 10 minuts



El guia o la guia del grup diu, per exemple: «Hi havia un home que es deia Pere». Després es dirigeix a cadascun dels presents
i li fa una pregunta relacionada amb la persona. Cal inventar la resposta, però s’ha de dir una paraula que comenci com la del
personatge (P en aquest cas).
Preguntes possibles: On va néixer (a París), com es deia la seva filla (Patrícia), quin ofici tenia (pastisser), què és el que més li
agradava? (passejar), quin esport practicava (patinatge), quin era el seu primer cognom (Pla), quin era el seu segon cognom
(Porta), a quin país havia anat de viatge (Pakistan), quina fruita li agradava més (poma), quin menjar era el seu preferit
(pèsols), què feia normalment els diumenges (pintar a l’oli), etc.

M‐10. Per a què serveix?
Objectiu: Repassar lèxic comú
Temps: 10 minuts


Un jugador pregunta en veu baixa al seu company de la dreta per a què serveix una cosa. Per exemple: «Per a què serveixen
els taxis?». Qui ha sentit la pregunta, respon de manera coherent, també en veu baixa: «Per transportar persones». Cadascú
va preguntant coses semblants al company corresponent de la seva dreta. Finalment es comenten en veu alta les preguntes i
respostes de la manera següent: un jugador diu: «Per aquí m’han preguntat (diu la pregunta que li ha arribat de l’esquerra)
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per a què servien els taxis i per allà m’han contestat (dóna la resposta que li han donat de la dreta, referida a un altre tema)
que serveixen per embolicar els entrepans».

M‐11. Com t'agradaria?
Objectiu: Practicar l’imperfet de subjuntiu
Temps: 20 minuts






Un xerraire o una xerraire surt de l'aula. Els altres escullen el nom d'un objecte, d’un animal o d’una persona coneguda.
El o la xerraire que ha sortit i no sap aquest nom torna i va preguntant a cada company: "Com t'agradaria?" (referint‐se a
l'objecte, animal o persona escollida pel grup).
Cada xerraire, quan se li pregunta, respon de manera imaginativa i creadora. Per exemple, si han establert que la paraula
secreta és "girafa", es pot respondre: "M’agradaria que dugués una bufanda al coll" o "M’agradaria que anés amb patins",
"Que tingués mal de coll"...
El xerraire o la xerraire que pregunta disposa de tres rondes de preguntes per encertar la paraula convinguda.
Exemples de paraules secretes: Una girafa / El president del govern / Una mosca / Un guàrdia urbà / El metro / Ell mateix o
ella mateixa / Una cantant famosa / Una balena / etc.

M‐12. I aleshores què va passar? (material pàg. 165)
Objectiu: narrar fets en passat llunyà i repassar el temps passat perifràstic (vaig fer, vas fer, va fer....)
Temps: 10 minuts






Si el grup és molt nombrós, els assistents fan grups de cinc o sis. Cada xerraire rep una petita història (cal retallar‐les i donar‐
ne només una a cada un). Cada història té dues parts. La primera part acaba amb Aleshores...
El xerraire o la xerraire que té una història llegeix la primera part, fins a l’aleshores. Seguidament, cada company de grup
inventa un final de la història.
Quan els companys ja han dit, cadascú, un final de la història, el xerraire o la xerraire que l’ha llegida llegeix la part final, que
té escrita en cursiva.
Decideixen quin dels companys ha dit un final més semblant al del text i continua el company o la companya del costat amb
una altra història.
En gran grup expliquen la història que hagi resultat més divertida.

M‐13. Sóc mut. Sóc muda. Ajudeu‐me. (material pàg. 166)
Objectiu: Inferir en veu alta què li passa a algú que és mut i què demana.
Temps: 20 minuts


Nota: és una activitat que comporta fer una mica de teatre, gesticular, moure’s, etc. Convé valorar l’oportunitat de fer‐la,
ateses les característiques del grup.



De forma individual i secreta s’adjudiquen quatre o cinc de les situacions següents entre els xerraires. Un dels xerraires es
posa davant del grup i, com si fos una persona muda, intenta explicar amb signes què li passa, per què li passa i què demana.
Els altres xerraires van interpretant els gestos i el mim del company i dient en veu alta què suposen que li passa, per què li
passa i què demana. El xerraire és completament mut i només pot fer que sí o que no amb el cap. Quan han descobert les
tres coses, és el torn d’un altre xerraire «mut».



Exemple de situació: Ets enmig d'un bosc. Condueixes un vehicle tot terreny. Fa molta estona que t'hi has perdut i se t'acaba
la benzina. Vols trobar una carretera o una casa amb gent que t'orienti.

M‐14. Quin ofici és?
Objectiu: Indicar els requisits que calen per accedir a un ofici determinat
Temps: 15 minuts



El guia o la guia escriu en una pissarra, si ho creu convenient, inicis de frases que poden ajudar a explicar les condicions i/o
els requisits personals que calen per fer un ofici. Per exemple: S'ha de ser... / Ha de... / Pot ser una persona... / Va bé... / És
important... / No cal... / Cal... / Es necessita... /
Indica, en veu baixa, a cada xerraire, un ofici.
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Cada xerraire explica les condicions o els requisits que calen o que són molt convenients de l’ofici que li ha tocar explicar. Els
altres companys, en acabar, intenten dir l’ofici que ha descrit. No ha de fer descripcions de l’ofici. Només de la persona.
Exemple: (ofici: una model) «La persona que vol fer aquest ofici pot ser home o dona, no pot passar dels quaranta anys, ha
d'estar bastant prima, ha de ser guapa, ha de tenir molta cura del cos, li cal fer una dieta molt equilibrada, ha de treballar
amb altres persones que fan la mateixa feina, ha d’estar disposada a vestir‐se de mil maneres diferents i no ha de tenir
vergonya de presentar‐se en públic.»

Exemples d’oficis: Hostessa de vol / Pastor o pastora transhumant d’ovelles / Bomber o bombera / Mariner de vaixell transatlàntic
/ Conductor o conductora d’ambulàncies / Artista de pel∙lícules porno / Capellà de poble / Model / Domador o domadora de
lleons / Pilot d’avió comercial / Vigilant de platges / Enterramorts / Detectiu privat o detectiva privada / Vigilant de discoteca /
Guàrdia civil / Astronauta

M‐15. Jeroglífics 3 ‐ lletres parladores (material pàg. 167)
Objectiu: Fer exercici de lèxic d’adjectius i verbs
Temps: 20 minuts


Feu còpies dels full i repartiu‐les entre els xerraires. Han de trobar la solució descrivint com són o què fan les lletres, segons
el que diuen o pensen.

M‐16. Enigmes 2 (material pàg. 168)
Objectiu: Fer preguntes tancades per esbrinar la resolució d’un enigma.
Temps: 5 minuts per enigma (25)


El guia o la guia llegeix l’enigma i demana als assistents que facin preguntes tancades fins que el resolguin. Només es pot
contestar Sí o No.

M‐17. Enigmes 3 (material pàg.171)
Objectiu: Fer preguntes tancades per esbrinar la resolució d’un enigma.
Temps: 5 minuts per enigma (25)


El guia o la guia llegeix l’enigma i demana als assistents que facin preguntes tancades fins que el resolguin. Només es pot
contestar Sí o No.

M‐18. Jeroglífics 4 ‐ paraules i frases sinònimes (material pàg. 174)
Objectiu: Practicar noms i verbs sinònims
Temps: 20 minuts


Feu còpies del full i repartiu‐les entre els xerraires. Han de trobar la solució expressant el mateix amb diferents paraules.

M‐19. Què s’ha de fer?
Objectiu: Practicar la perífrasi d’obligació S’ha de...
Temps: 20 minuts




El guia o la guia encarrega a cada xerraire que prepari les instruccions per fer una cosa (vegeu la llista que hi ha a
continuació).
Cada xerraire, per torn, comença a donar instruccions relatives al que li toca explicar. Els companys, si veuen que hi falta algun
detall important, l’interrompen per fer‐li notar l’oblit. Ho fan tantes vegades com calgui. La gràcia de l’activitat són les vegades
que es pot interrompre una instrucció, atès que sempre hi ha detalls que es donen per sabuts.
Per exemple: (Un xerraire ha d’explicar com es fa un ou ferrat) «Per fer un ou ferrat s’ha de posar oli en una paella petita i
tirar‐hi l’ou...» Interrupció d’un altre xerraire: «Ep! Suposo que primer s’ha de trencar la closca, no?» I un altre: «Sense
encendre el foc?»

Llista de tasques: canviar la roda d’un cotxe / banyar un nen petit/ parar la taula per a quatre persones / preparar una macedònia
de fruites / rentar els plats a la pica / fer un arròs a la paella / etc.
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M‐20. Mitges postals (material pàg. 175)
Objectiu: Descriure elements d’un paisatge
Temps: 20 minuts




Es reparteixen les mitges postals entre els xerraires. Un xerraire explica al conjunt del grup la seva mitja postal, parant esment
sobretot als objectes que són partits.
El xerraire o la xerraire que creu tenir l'altra mitja postal explica la seva part i complementa l'explicació del company.
Es comprova la concordança de les dues mitges postals. S’acaba quan s’han aparellat totes les mitges postals.

M‐21. Paraules encadenades
Objectiu: Practicar lèxic
Temps: 5 minuts


Es tracta de dir una paraula que comenci per l'última lletra de la paraula dita pel xerraire anterior. Exemple: taula, àngel, licor.
etc.

M‐22. La frase maleïda
Objectiu: Construir frases amb sentit
Temps: 5 minuts


Es tracta de construir una frase entre tos els xerraires, dient cadascú una paraula que lligui amb les anteriors i repetint la frase
feta fins aquell moment. Exemple: El primer xerraire diu avui. El següent xerraire diu avui he. El següent diu avui he anat. El
següent diu avui he anat a. El següent diu avui he anat a passejar. etc. Es pot fer tan llarga com els xerraires siguin capaços,
ajudats pel guia.

M‐23. Vestir les paraules
Objectiu: Construir frases amb sentit
Temps: 10 minuts


El guia proposa una paraula. El primer xerraire ha de dir una frase que contingui aquesta paraula. El guia torna a proposar una
altra paraula inclosa en aquesta frase. El següent xerraire construeix una frase amb aquesta nova paraula. Etc.

M‐24. Què necessitem per....
Objectiu: Practicar vocabulari temàtic
Temps: 10 minuts
Es tracta d'anomenar el màxim nombre de coses o elements que necessitem per fer una cosa concreta. Exemple:Què necessitem
per fer una casa? I per fer un viatge? I per fer una amanida? I per anar a esquiar? I per pintar un quadre? I per moblar una casa? I
per parar una taula? I per fer una obra de teatre? I per omplir un armari de roba per tot l'any? I per fer un arròs? I per tenir una
farmaciola ben completa? Etc.
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Nivell avançat
A‐1. Fer, fer i fer (material pàg. 177)
Objectiu: Explicar frases fetes que contenen el verb fer.
Temps: 10 minuts


El català amb les seves variants, és la llengua llatina que més utilitza el verb fer i, a més a més, la que ho fa amb més matisos.
A continuació hi ha una llista amb algunes frases fetes, construïdes amb aquest verb. Cal que els components del grup diguin
si saben què significa, que ho expliquin o que ho preguntin. Trieu les més adequades al nivell dels xerraires.

A‐2. Retorn al camp
Objectiu: Conversar i usar els verbs en futur i condicional (farem, faríem...)
Temps: 30 min.


Expliqueu als xerraires el projecte que es detalla a continuació. Feu grups de quatre o cinc i digueu‐los que cadascun d’ells és
representant d’una família. Un cop cadascú hagi explicat als altres membres del grup (inventant, és clar!) quins són els
components de la seva família, demaneu que el grup respongui les qüestions següents: Quines coses creieu que us caldrà
decidir? Com us organitzareu? Després, cada grup ho posa en comú a la reunió de tots plegats.

Projecte: Sou un grup de famílies amb fills que voleu retornar a la natura, deixar la ciutat i establir una comunitat ideal al camp.
Teniu molt poc capital, però suficient per a refer una gran masia abandonada i les seves dependències (pallisses, garatge...) amb
un total de 1.000 metres quadrats. El vostre objectiu és ser completament autosuficients. Tots us comprometeu a superar
qualsevol dificultat abans d'abandonar.
La masia té una font amb un cabal abundant, deu hectàrees de terreny —sis de les quals són de bosc i les altres de conreu—. És a
sis quilòmetres d’un poble de 200 habitants i a 35 km d'una població de 15.000 habitants amb serveis comercials ben dotats.

A‐3. Estats d’ànim
Objectiu: Comprendre situacions emotives i identificar els estats d’ànim que hi corresponen.
Temps: 20 minuts
Estats anímics: tristesa, alegria, enuig, decepció, neguit, desesper, alerta, satisfacció, enyorament, desànim




El/la guía escriu el nom dels deu estats d’ànim a la pissarra. Després, llegeix cada situació (totes o una part) i demana quin
estat d’ànim s’hi reflecteix. Cal tenir en compte que una situació pot generar estats d’ànims de significat pròxim.
En comptes de llegir les situacions es pot demanar als xerraires que n’inventin de corresponents als estats d’ànim.
També se’n podrien repartir quatre o cinc a cada petit grup perquè decideixin a quin estat d’ànim corresponen, i posar‐ho en
comú.

A‐4. Frases fetes amb el verb ser (material pàg. 178)
Objectiu: Fer exercici de frases fetes
Temps: 10 minuts


Llegiu cada frase feta i demaneu que en diguin el significat.

A‐5. Incidències i comentaris (material pàg. 179)
Objectiu: Comprendre situacions i comentaris. Parlar.
Temps: 30 minuts


Feu còpies del primer full i repartiu‐lo en grups de dos o tres xerraires. Adjudiqueu tres situacions a cada grup. Han de fer‐se
càrrec de cada situació i trobar quin dels comentaris hi lliga i per què. Després han d’explicar a tots plegats la situació, el
comentari que hi correspon i el lligam que hi ha entre ells.
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Exemple: 1. La roda del cotxe s'ha punxat durant un viatge amb la teva dona o amb el teu home.
El comentari que hi lliga és el D (Haurem de comprar més tovalloletes de paper.) perquè s’han embrutat les mans i se les
han netejat amb tovalloletes que tenien al cotxe. Per això n’hauran de comprar més.

A‐6. La millor frase
Objectiu: Construir frases amb sentit
Temps: 15 minuts




El guia o la guia del grup diu tres paraules. Els presents han de pensar una frase o conjunt de frases que contingui les tres
paraules (poden canviar la forma: de singular a plural, un temps diferent del verb, etc.) Després les van dient. Guanya la
frase considerada més original.
Exemples de trios de mots: mar – escoltar – amics / sopar – tristesa – camí / preguntar – demà – tomàquet / etc.
Exemple de frases (preguntar, demà, tomàquet): Es va posar vermella com un tomàquet quan li vaig preguntar: «Demà et
cases, oi?»

A‐7. Creació d’endevinalles (material pàg. 181)
Objectiu: Elaborar endevinalles noves.
Temps: 30 minuts




Un cop resoltes algunes endevinalles, es tracta de crear‐ne de noves a partir d’objectes diversos (el mòbil, l’avió, el cotxe, les
sabates, un semàfor, el televisor, etc.).
En petits grups, es responsabilitzen de definir dos o tres objectes.
Poden pensar primerament quines accions es fan amb ells; després, amb quins altres objectes s’assemblen (encara que sigui
metafòricament). Finalment, proposen unes frases que formin l’endevinalla.

Exemple: el metro d’una ciutat
Reflexions prèvies. En surt i hi entra molta gent en cada estació. Fa molts viatges de pocs minuts. A dins, a les hores punta, la gent
va com en una llauna de sardines. Hi va molta gent, està molt junta, molt junta, però no es diuen res. Tots van a llocs diferents
però fan el mateix camí. A cada estació, el metro sembla un drac que vomiti gent. Etc.
Proposta d’endevinalla: No anem al mateix lloc / però fem el mateix camí, / Juntets, ben juntets; / calladets, ben calladets. / Ara
correm cap allà; / i ara ens parem aquí.

A‐8. Encàrrecs telefònics (material pàg. 182)
Objectiu: Fer diàlegs complicats pel tema de què es tracta
Temps: 30 minuts


Repartiu un encàrrec a cada xerraire. Cadascun d’ells el llegeix en veu alta i es dirigeix al company de la dreta per dur‐lo a
terme. Dialoguen tots dos.



Exemple d’encàrrec: Telefones des d’... EL SUPERMERCAT. Han fet una compra de 800 € i esperaven que els la portéssiu
aquesta tarda. Però ha desaparegut el repartidor amb la furgoneta i el que duia a dins. Has de trucar per dir‐los‐ho i demanar
que tornin a fer la compra.

A‐9 Paraules encavalcades
Objectiu: Practicar lèxic
Temps: 5 minuts


Es tracta de dir paraules que comencin per l'última sílaba de la paraula dita pel xerraire anterior. Exemple: llapis, pissarra,
raqueta. etc.
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Tots els nivells
T‐1. Fixem‐nos com sona! (material pàg. 183)
Objectiu: Fer pràctica de pronúncia de vocals i consonants
Temps: 15 minuts per pràctica


Vocal neutra. 0 oberta i tancada. E oberta i tancada. Essa sonora. Consonants J, G, X. Grups IG, TX. Grups Tj, TG.

T‐2. Res de res (material pàg. 184)
Objectiu: Respondre amb contundència negativa.
Temps: 10 minuts


Es tracta de consolidar les respostes negatives absolutes següents i de saber‐les seleccionar segons el tipus de pregunta: res,
gens, cap, ningú, mai, enlloc. És convenient explicar quan responem amb una o altra forma:

Res = ni això, ni allò / Gens = ni molt, ni poc / Cap = ni tres, ni dos, ni un / Ningú = ni jo, ni tu ni ell / Mai = ni ara, ni abans, ni
després / Enlloc = ni aquí, ni allà.


El/la guia fa una pregunta a cada xerraire.

T‐3. Endevinalles
Objectiu: llegir de manera expressiva i conèixer endevinalles
Temps: indeterminat




Al manual hi ha 3 pàgines amb endevinalles (pàg. 83‐85). Les solucions són a la pàgina 90.
Per parelles: cada xerraire disposa d’una pàgina i llegeix les endevinalles al company.
Amb tot el grup: un xerraire llegeix algunes endevinalles i el conjunt fa propostes de solució.

T‐4. Comentem còmics de QUINO (material pàg. 185)
Objectiu: Crear frases curtes segons unes imatges.
Temps: 20 minuts


Formeu petits grups. Observeu els còmics, comenteu‐los lliurement i busqueu una o dues frases que resumeixin els
comentaris que us hagin suggerit. Després, poseu‐les en comú.

T‐5. Cosa ‐ adjectiu – cosa
Objectiu: Practicar lèxic
Temps: 10 minuts


Un xerraire diu una paraula. El següent xerraire ha de dir una característica d'aquesta paraula. El següent ha dir una paraula
que tingui aquesta característica. Exemple: el primer xerraire diu, bufanda. El següent diu, una bufanda pot ser vermella. El
següent diu, una cosa vermella pot ser una flor. El següent diu, una flor pot ser molt bonica. etc.
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Materials
per a les activitats ATP
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I‐6 Qui és com jo?
Escriu el nom dels companys o de les companyes que compleixen aquestes condicions:
1. Li agrada el mateix esport que a tu.........................................................................................
2. Té la mateixa marca de mòbil que tu .................................. ..................................................
3. Calça el mateix número de sabates que tu.............................................................................
4. És del mateix signe del zodíac que tu....................................................................................
5. Li agrada el mateix programa de TV que a tu.........................................................................
6. El seu nom comença per la mateixa lletra que el teu..............................................................
7. Té el mateix nombre de germans que tu.................................................................................
8. El seu color predilecte coincideix amb el teu...........................................................................

Qui és com jo?
Escriu el nom dels companys o de les companyes que compleixen aquestes condicions:
1. Li agrada el mateix esport que a tu........................................................................................
2. Té la mateixa marca de mòbil que tu .................................. .................................................
3. Calça el mateix número de sabates que tu............................................................................
4. És del mateix signe del zodíac que tu...................................................................................
5. Li agrada el mateix programa de TV que a tu........................................................................
6. El seu nom comença per la mateixa lletra que el teu.............................................................
7. Té el mateix nombre de germans que tu................................................................................
8. El seu color predilecte coincideix amb el teu..........................................................................

Qui és com jo?
Escriu el nom dels companys o de les companyes que compleixen aquestes condicions:
1. Li agrada el mateix esport que a tu........................................................................................
2. Té la mateixa marca de mòbil que tu .................................. ..................................................
3. Calça el mateix número de sabates que tu............................................................................
4. És del mateix signe del zodíac que tu...................................................................................
5. Li agrada el mateix programa de TV que a tu.......................................................................
6. El seu nom comença per la mateixa lletra que el teu.............................................................
7. Té el mateix nombre de germans que tu...............................................................................
8. El seu color predilecte coincideix amb el teu........................................................................
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I‐13 Un cap de setmana mogut
Formeu petits grups. Durant 10 minuts poseu nom als tres personatges i inventeu les peripècies que han passat les
tres dones durant un cap de setmana (hi han d’entrar els cinc motius representats). Després, expliqueu la història al
conjunt del grup i trieu la més original i divertida.

Dermatology.com

Una tempesta

Un hort

Catorze14

Andreola147

Un autocar

Un gos

Un hotel

epSOS.de

Pays de Monfort

(Les imatges s’han extret de Flickr.com i tenen llicència de reproducció)
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I‐14 Comparem

Pedro Rivas Ugaz

Anyulled

1

Pedro Rivas Ugaz

2

Caccamo

caccamo

Jorge Mejía

4

5

caccamo

caccamo

7

3

6

Caccamo

8

9

Imatges extretes de www.flickr.com, amb llicència de reproducció
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I‐15 Jocs fets amb les mans
Feu que els xerraires es col∙loquin per parelles (o per grups de tres al darrer joc). Demaneu que algú expliqui un dels jocs i els
altres hi juguin, o expliqueu‐los‐els vosaltres mateixos.



Pedra, paper, tisores

El joc consisteix a treure i mostrar alhora, tots dos jugadors, una mà formant una de les tres figures que diu el títol del joc: la pedra
se simbolitza amb el puny tancat, el paper amb la mà oberta i les tisores amb dos dits aixecats. Les tisores tallen (i guanyen) el
paper del contrari, el paper embolica (i guanya) la pedra rival i la pedra esclafa les tisores. Normalment es fa durar el joc fins a tres
o cinc victòries, prèviament acordades.

Pedra
Trenca les tisores



Paper
Embolica la pedra

Tisores
Tallen el paper

El quinzet

Moviment bàsic: dos jugadors, col∙locats un enfront de l’altre, alcen el puny de la mà dreta i el fan bascular (cap a la dreta, cap a
l’esquerra). Diuen “Un, dos, tres” i obren el puny mostrant alguns dits de la mà (cap = puny tancat; un dit, dos, tres, quatre o cinc
dits) i sumen els punts obtinguts.
Guanyarà la jugada el jugador que aconsegueix sumar més punts sense passar de quinze.
Primerament les sumes de dits s’adjudiquen a un jugador. Fan el moviment bàsic i sumen els punts, que evidentment no passaran
de deu. Tornen a fer el moviment bàsic i afegeixen els punts obtinguts als que ja tenia (el total, com a màxim, pot ser de 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, o 20 punts). Si passa de 15, el jugador ja ha perdut; si arriba entre 10 i 15 es planta; si en aquesta
segona suma no passa de 10, pot demanar un altre moviment bàsic. Després és el torn de l’altre jugador.
Guanya la partida el jugador que primer guanya tres jugades.



Les tres monedes

Hi juguen dos, tres o quatre jugadors, drets, en cercle i mirant endins. Cadascú porta tres monedes a la mà dreta.
Posen les dues mans a l’esquena, en contacte. Sense ser vistos pels companys, decideixen quantes monedes tindran a la mà dreta
(cap?, una?, dues? les tres?) i deixen les que sobren a la mà esquerra.
El joc consisteix a endevinar la suma de monedes que mostraran tots alhora obrint el palmell de la mà dreta.
A un senyal (“Un, dos, tres”), porten alhora la mà dreta al davant i obren el palmell per mostrar les monedes que hi ha. Les sumen
i si algú havia predit el resultat, guanya un punt. Hi tornen. Guanya qui arriba primer als tres encerts.
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I‐18 Fem suposicions

Rin-Tin-Tin

Warm sleepy

DavidDennisPhotos

1

2

3

Jesse.Millan
arantxamex

4

5

Mathrock

Juanan Ruiz

7

8
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6

WarmSleepy

9

M‐3 Enigmes (1)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.

Dos pares i dos fills surten de cacera, cacen tres conills i se’ls reparteixen: cadascú se n’emporta un. Com és això?
Quin animal fa voltes i més voltes després de mort?
Quin animal té els peus damunt del cap?
Un arqueòleg anuncia que en una excavació ha trobat una moneda romana amb aquesta inscripció: «125 a.C»
(any 125 abans de Crist). Per què sabem que menteix?
Per què menteix un home del temps que diu que la setmana passada hi va haver a París una tempesta a mitjanit i
que al cap de 48 hores hi feia un temps força assolellat?
Un cotxe negre amb els llums apagats va per un carrer sense fanals i sense cases amb llums encesos. Se li creua un
gat negre i el conductor l’esquiva. Com pot ser això?
Un rei molt trampós tenia presoner el pitjor enemic i el volia matar. El va cridar a palau i li va dir: «He posat en
aquest sac dos papers, un que diu VIU i un que diu MORT. El paper que triïs decidirà la teva sort». El presoner
sabia que el volia matar i va suposar que els dos papers dirien el mateix: MORT. Com es va salvar?
Quatre amics es troben per celebrar una festa i per saludar‐se es fan un petó. Quants petons es fan en total?
En Jordi fa vacances en un poble que té dos perruquers. El perruquer Marc va ben pentinat i amb els cabells tallats
amb molt de gust i el perruquer Lluís porta uns cabells amb escales i mal tallats. Per què decideix anar a cal Lluís a
tallar‐se els cabells?
Uns amics s’expliquen què van fer durant les vacances d’agost. Una parella comenta que van ser al sud de
l’Argentina i es van banyar molts dies a la platja perquè hi feia molta calor. Com sabem que és mentida?
La iaia ha portat caramels per als seus néts. Si n’agafen tres cada un sobren tres caramels, però si n’agafen quatre,
els en falta un. Quants néts té l’àvia? Quants caramels portava?
Una senyora surt de casa i troba a la vorera cinc trossos de carbó, un barret i una pastanaga. Ningú no els hi ha
tirat. Com és que hi són?
Hi ha dues persones que esperen l’autobús. Una d’elles és el pare del fill de l’altra persona. Com pot ser això?
Un taxista, que no tenia ganes de xerrar amb els clients, va recollir una senyora molt xerraire. De seguida va
pensar «Faré veure que sóc sordmut». La senyora preguntava coses i coses i ell responia amb gestos i ganyotes. A
l’hora de pagar, el taxista li va ensenyar el taxímetre perquè el llegís. Però la senyora de seguida es a adonar que
l’enganyava. Com?
On es podria construir una casa amb les quatre parets orientades al sud?
Dos grans mestres dels escacs van jugar cinc partides. Cadascun d’ells en va guanyar i en va perdre la mateixa
quantitat i cap de les partides va acabar en taules. Com va poder ser?
Hi ha tres dones juntes, dues que estan tristes i una que està molt contenta. Les tristes somriuen i la contenta
plora. Com és això?
Un home és a punt de prendre’s un cafè en un bar, però s’adona que hi ha una mosca i reclama que l’hi canviïn. El
cambrer s’enduu el cafè i torna al cap d’un minut amb una altra tassa. L’home, tot just tasta el cafè, protesta
enfadat perquè no l’hi han canviat; només li han tret la mosca. Com ho sap?
Una dona va parir dos fills a la mateixa hora del mateix dia, del mateix mes i del mateix any. Però no eren bessons.
I això, com pot ser?
Com posaríeu quatre boles de manera que cadascuna d’elles fos a la mateixa distància de qualsevol de les altres?
Un corredor aconsegueix avançar al segon en una cursa. En quina posició arribarà a la meta si no hi ha canvis?
Tenim una balança de dos platets. En una bossa hi ha sis monedes; una d’elles pesa una mica més que les altres.
Amb quantes pesades podem descobrir quina és?
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Solucions

1. Són tres persones: un avi, un pare i un fill. I ben mirat, són dos pares i dos fills.
2. El pollastre. Un cop mort el fan a l’ast.
3. El poll.
4. 125 anys abans de Crist no podien saber quan naixeria Jesús.
5. Perquè al cap de 48 hores era negra nit i no podia fer sol.
6. Ningú no ha dit que sigui de nit. És de dia.
7. Va demanar que algú agafés un dels papers. Naturalment, deia MORT. Aleshores va preguntar al públic: «Si aquest
paper diu MORT, el que jo agafo diu VIU, oi?»
8. Sis. Cadascú en fa tres. Per quatre, serien 12, però cada petó es comparteix entre dues persones.
9. Perquè en Lluís els talla bé. Només cal veure com els porta en Marc, que sempre va a cal Lluís.
10. Perquè al sud de l’Argentina, al mes d’agost fa fred. És hivern.
11. L’àvia té quatre néts i portava 15 caramels.
12. Fa uns dies va nevar i la canalla havia fet un ninot de neu a la vorera. S’ha fos.
13. Són un home i la seva dona.
14. Si era sord, com és que havia entès a quin lloc havia de dur la clienta?
15. Només en un lloc: just al Pol Nord.
16. Qui diu que van jugar l’un contra l’altre?
17. Són al pòdium i han guanyat un concurs. La primera plora d’alegria. Les altres somriuen per compromís.
18. Se n’adona perquè havia posat sucre al cafè i quan el tasta de nou, nota que és dolç.
19. Eren trigèmins. La dona havia tingut trigèmins, però només es parla de dos d’ells.
20. Tres ben juntes formant un triangle i l’altra damunt.
21. El segon, és clar. No el primer!
22. En dues. Primer hi posem dues i dues monedes. Si pesen igual, a la segona pesada sabrem quina és; si dos d’elles
pesen més que les altres, en un segona pesada també ho descobrirem.
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M‐4 Sons onomatopeics (imitadors de la realitat)
Objectiu:

Saber identificar, en català, diverses maneres de representar sorolls o sons.

nyam‐nyam
pif‐paf
ric‐ric

catacrac
gloc‐gloc
patatxap

patapam
bum
nyic‐nyic

nyigo‐nyigo
ni‐no, ni‐no
ning‐ning

mec‐mec
plas‐plas
fru‐fru

atxim
rau‐rau
tic‐tac

nyam‐nyam
pif‐paf
ric‐ric

catacrac
gloc‐gloc
patatxap

patapam
bum
nyic‐nyic

nyigo‐nyigo
ni‐no, ni‐no
ning‐ning

mec‐mec
plas‐plas
fru‐fru

atxim
rau‐rau
tic‐tac

nyam‐nyam
pif‐paf
ric‐ric

catacrac
gloc‐gloc
patatxap

patapam
bum
nyic‐nyic

nyigo‐nyigo
ni‐no, ni‐no
ning‐ning

mec‐mec
plas‐plas
fru‐fru

atxim
rau‐rau
tic‐tac

nyam‐nyam
pif‐paf
ric‐ric

catacrac
gloc‐gloc
patatxap

patapam
bum
nyic‐nyic

nyigo‐nyigo
ni‐no, ni‐no
ning‐ning

mec‐mec
plas‐plas
fru‐fru

atxim
rau‐rau
tic‐tac

nyam‐nyam
pif‐paf
ric‐ric

catacrac
gloc‐gloc
patatxap

patapam
bum
nyic‐nyic

nyigo‐nyigo
ni‐no, ni‐no
ning‐ning

mec‐mec
plas‐plas
fru‐fru

atxim
rau‐rau
tic‐tac

nyam‐nyam
pif‐paf
ric‐ric

catacrac
gloc‐gloc
patatxap

patapam
bum
nyic‐nyic

nyigo‐nyigo
ni‐no, ni‐no
ning‐ning

mec‐mec
plas‐plas
fru‐fru

atxim
rau‐rau
tic‐tac

L’esternut
El so repetit d’una campaneta
L’acció de menjar
El so d’un violí, d’un violoncel, etc., especialment mal tocat
El soroll que fa una cosa en caure, especialment a l’aigua
El so que fan els grills
Soroll que fa un mecanisme, especialment el d’un rellotge
La caiguda d’una persona o d’una cosa
El soroll que fa una cosa que es trenca
Soroll insistent i desagradable
Soroll d’una explosió, d’un cop fort
Soroll de dues bufetades o de dos cops de puny seguits
Soroll que fan les robes de seda en fregar una amb l’altra
Soroll que fa un líquid quan borbolleja
Soroll d’una botzina de cotxe antic
Soroll de la sirena d’una ambulància
Soroll que es fa en picar de mans
Malestar produït per la gana
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atxim
ning‐ning
nyam‐nyam
nyigo‐nyigo
patatxap
ric‐ric
tic‐tac
patapam
catacrac
nyic‐nyic
bum
pif‐paf
fru‐fru
gloc‐gloc
mec‐mec
ni‐no
plas‐plas
rau‐rau

M‐5 Jeroglífics 1

1. Com anaven els banyistes?

2. Què fa el teu fill a les colònies?

3. Si estan desanimats...

4. Què faig, amb aquest roba?

5. Com es diu ta germana?

6. Com es diu el teu xicot?

7. Què tenim per dinar?

8. Per què plora, aquest nen
petit?

9. Amb desgana, de manera
forçada

10. Si se la vol quedar...

11. T’ha fet un petó perquè...

12. Com és la teva àvia?

Autoria: Jordi Esteban. Dibuixos: Miquel Esteban. ‐ Solucions: 1 Nus. 2 S’enyora. 3 Anima’ls. 4 Guardi‐la. 5. Diana. 6 Òscar. 7 Paella. 8 Va cagat. 9 A contracor. 10. Pagui‐la. 11 T’estima. 12 Baixeta.
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M‐6 Jeroglífics (2) numèrics

1. Vols un bistec per sopar?

2. Vigileu a l’excursió!

3. Com va el partit de tennis?

4. Qui són aquests?

5. Quins pisos heu visitat?

6. De què és aquest viver?

—Sóc romà.

6
7. Què vols per esmorzar?

8. Què vols per beure?

9. Què es van endur els lladres?

10. Què donen de primer plat?

11. Què et falta per fer la truita?

12. Període de temps

Autor: J. Esteban. Dibuixos: M. Esteban. / Solucions: 1 No, un ou. 2 No us perdeu. 3 Falten dos sets. 4 Dos mestres. 5. Uns entresols. 6 D’ostres. 7 Un entrepà i vi. 8 Vi. 9 Les perles. 10
Uns entremesos 11 Un ou. 12 Setmana.
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M-12 I aleshores què va passar?
El moderador del grup pot introduir l’activitat llegint una història, com la que hi ha a continuació:
0. Volia anar a València amb tren. Quan vaig arribar a l’andana el meu tren ja havia marxat. Aleshores...
Vaig anar a la cafeteria a esmorzar i vaig esperar el tren següent.
1. Vaig tornar de vacances i em vaig trobar que uns lladres m’havien pres molts objectes de valor. Aleshores...
Vaig anar a viure a casa de ma germana fins que vaig trobar un altre pis de lloguer.
2. Van venir uns veïns nous a viure al pis del costat. Era una parella jove. Al començament tant ell com ella es
dutxaven sense tancar la finestra i jo podia veure’ls des de la meva habitació. Aleshores...
Un dia se’n van adonar i des d’aquell dia tanquen sempre la finestra quan es dutxen.
3. Em vaig llevar a les dotze del migdia perquè havia anat a dormir molt tard. Aleshores...
Em van trucar de la feina per preguntar‐me per què no havia anat a treballar.
4. Vaig anar de viatge amb tren a Màlaga. Durant la nit del viatge no tenia son i vaig estar molta estona al passadís.
Aleshores...
Vaig parlar amb una persona que també viatjava i tampoc no tenia son. Fa uns mesos ens vam casar.
5. Jo volia anar a veure la meva tia. Vaig anar a la parada d’autobús i després d’esperar mitja hora, un senyor em va
dir que hi havia vaga d’autobusos. Aleshores...
Vaig telefonar a una amiga que viu a prop i li vaig demanar que em portés amb cotxe.
6. Vaig anar a buscar bolets amb els meus parents. Un oncle, que és una mica sord, es va perdre. Aleshores...
Després d’avisar la guàrdia civil, el vam trobar al bar del poble prenent un cafè.
7. Una parella amiga meva em va convidar a sopar. Jo vaig beure una mica més del compte i em vaig marejar.
Aleshores...
Els amics em van deixar una habitació per dormir la mona.
8. Necessitava comprar‐me un jersei de llana. El primer dia de les rebaixes d’hivern vaig anar a uns grans
magatzems per veure si en trobava un de la meva mida. Aleshores...
En vaig trobar molts de la meva mida, però no em van agradar els colors.
9. Feia molta calor i vaig anar amb uns amics a la platja. Aleshores...
Hi havia bandera vermella i no ens vam poder banyar.
10. Després d’haver anat a classe d’anglès durant tres mesos seguits em vaig presentar a un examen. Després el
professor em va demanar que anés a veure’l. Aleshores...
Em va dir que ho havia fet tot molt i molt bé.
11. Dijous de la setmana passada, després de sopar vaig llegir una novel∙la d’aventures i de terror. Aleshores...
Va ploure molt i va tronar i llampegar. Vaig agafar una mica de por.
12. L’estiu passat vaig anar de vacances als Pirineus amb la família. Els tres primers dies no parava de ploure.
Aleshores...
Vam esperar un dia més i va fer molt bon temps tots els altres dies.
13. Ahir vaig anar a l'estació de trens perquè arribava un oncle meu del poble. El tren va arribar amb dues hores de
retard. Aleshores...
Quan va arribar l'oncle vam agafar un taxi per tornar a casa perquè els autobusos ja no funcionaven.
14. Un dia vaig coincidir en una festa amb una persona a qui no havia vist feia més de vint anys. Havíem sigut amics a
l’escola i companys de la primera feina. El vaig saludar, i aleshores...
Em va recordar que li devia uns diners que em va deixar per comprar‐me un cotxe.
15. Vaig ingressar a l’hospital una tarda perquè m’havien d’operar d’apendicitis al dia següent. Em vaig posar el pijama
i em vaig estirar al llit de l’habitació. Aleshores...
Es va declarar un incendi a la planta baixa i vaig haver de vestir‐me corrent i sortir de l’hospital per l’escala
d’emergència.
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M‐13 Sóc mut. Sóc muda. Ajudeu‐me.
Nota: és una activitat que comporta fer una mica de teatre, gesticular, moure’s, etc. Convé valorar l’oportunitat de fer‐
la, ateses les característiques del grup.

Situacions


Ets enmig d'un bosc. Condueixes un vehicle tot terreny. Fa molta estona que t'hi has perdut i se t'acaba la benzina.
Vols trobar una carretera o una casa amb gent que t'orienti.



Ets a la sala d'espera d'un hospital. La teva dona està de part. Fa tres hores que no en tens notícies. Vols que algú
et doni una cigarreta perquè estàs molt impacient.



Ets en una gran estació de trens. D'aquí deu minuts n'arriba un amb la persona que més estimes. No saps a quina
andana s'aturarà. Vols que algú t'ho indiqui.



Ets a casa amb els pares i germans. Estàs excitat o excitada perquè acabes de sentir per ràdio que t'ha tocat un
número de loteria i no el trobes enlloc. Creus, però, que no deu ser massa amagat. Vols que t'ajudin a buscar‐lo.



Ets al portal de casa teva, molt contenta. Ets cega. Fa una estona que t'han donat el resultat d'una prova
d'embaràs i és positiu. Vols que algú et llegeixi el número de telèfon del teu marit per trucar‐li i fer‐li saber la
notícia.



Ets a la vora d'una carretera, amb una cama trencada. Anaves amb moto. S'ha rebentat una roda i has caigut al
voral. Vols que truquin a la teva família perquè els parents et duguin a l'hospital.



Estàs neguitós o neguitosa enmig d'un parc d'atraccions ple de gent. Fa cinc minuts que no trobes la teva filla de
cinc anys. Deu estar perduda entre la multitud. No vols moure't del lloc on ets per si torna. Demanes que algú vagi
al servei de megafonia perquè notifiqui el fet pels altaveus.



Ets en una estació de tren a molts quilòmetres de la teva població. Has perdut la cartera i no pots pagar el bitllet
de tornada. Vols que algú et deixi els diners justos per arribar fins a casa.
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M‐15 Jeroglífics (3) lletres parladores

—Tinc tres carreres.

—No penso obeir els que
manen.

—Sempre vaig a poc a poc,
sense presses.

B

C

K

1. Qui és la de la foto?

2. Una part del cervell

3. Com t’agrada la llet?

—No parlo mai.

—Ningú no ens fa companyia.

—Pare nostre que
esteu al cel...

H

KKK

T

4. Què fa en Joan a l’habitació?

5. Utensilis de cuina

6. Com es diu la veïna?
—Arribo al món dels vius.

—M’acabo d’estrenar.

—M’acaben de rentar.

G

Q

U

7. Ciutat italiana

8. Una part de la carretera

9. Què s’ha fet malbé, del cotxe?

—Sóc la filla de la filla de la
filla.

—Sé moltíssimes coses.

—Me’n vaig a fer malves.

O

O

A

10. Un ocell

11. Amagada

12. Estimació

Autor: J. Esteban. Dibuixos: Solucions: 1 Una besàvia. 2 Cerebel. 3 Calenta. 4 Es muda. 5.Cassoles. 6 Teresa. 7 Gènova. 8 Cuneta. 9 Un eix. 10 Oreneta 11 Oculta. 12 Amor.
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M‐16 Enigmes (2)
23. EL GRUM PISPETA
ENUNCIAT: Tres turistes entren en un hotel de França i demanen una habitació. La recepcionista els diu el preu d’una nit: 300
francs. Així, doncs, cadascun dels turistes li dóna un bitllet de 100 francs. Una estona després, la recepcionista s’adona que aquella
cambra només costa 250 francs. Crida el grum i li demana que torni 50 francs a aquells clients. Però el grum és mandrós: se li fa
difícil dividir 50 entre tres. Decideix guardar‐se 20 francs per a ell i als turistes retornar‐los només 10 francs a cadascú. En
definitiva, els turistes hauran pagat 90 francs per la cambra, i el grum n’haurà obtingut 20, cosa que fa un total de 290 francs.
PREGUNTA: On han anat a parar els 10 francs que falten?
RESPOSTA: Enlloc. No en falten, de diners.
Aquest enigma no presenta cap problema matemàtic. Però, en canvi, l’enunciat està concebut per induir a un error.
Plantegem el càlcul d’una altra manera: l’hotel ha retingut 250 francs, cadascun dels turistes n’ha recuperar 10, i el grum se n’ha
embutxacat 20. 250 + 10 + 10 + 10 + 20 = 300.
24 HISTÒRIES DE BAGULS
ENUNCIAT: Si un bagul pesa vuit quilos més que el pes de mig bagul,
PREGUNTA: Quant pesarà un bagul i mig?
RESPOSTA: 24 quilos.
Si un bagul pesa 8 quilos més que el pes de mig bagul, això vol dir que pesa 16 quilos, perquè si ½ bagul + 8 quilos = un bagul; això
implica que ½ bagul pesa 8 quilos. El pes d’un bagul i mig, és a dir, de tres mitjos baguls, equivaldrà, doncs, a 24 quilos (3 x 8).
25. EL MORT I EL PAGÈS
ENUNCIAT: Un pagès troba un cadàver al mig del camp i, al costat del cos, un paquet tancat.
PREGUNTA: Qui ha matat el desconegut?
RESPOSTA: Ningú. Era paracaigudista... i es va oblidar d’obrir el paracaigudes!
26. L’ASCENSOR
ENUNCIAT: Un home viu al pis trenta‐tres d’un gratacels. Cada dia, per anar a la feina, agafa l’ascensor i baixa fins a l’entrada. En
canvi, al vespre, quan torna a casa, puja a l’ascensor fins el setzè pis i fa la meitat del trajecte a peu. I això ho fa cada dia, excepte
quan plou!
PREGUNTA: Per quin motiu?
RESPOSTA: L’home és tan baixet que encara que es posi de puntetes, la mà només li arriba fins al setzè botó del quadre de
comandaments. Per això li cal pujar els altres disset pisos a peu. Els dies de pluja amb l’ajut del paraigua, pot arribar al botó
trenta‐tres i pujar fins al seu pis sense haver de fer servir l’escala.
27. QUILÒMETRES
ENUNCIAT: Un tren d’un quilòmetre de llarg es desplaça a la velocitat d’un quilòmetre per minut i travessa un túnel d’un
quilòmetre de llarg.
PREGUNTA: Quan de temps li cal per travessar íntegrament el túnel?
RESPOSTA: Li calen dos minuts: un per entrar completament dins del túnel i un altre per sortir‐ne del tot.
28. A BORD!
ENUNCIAT: En Janot és el pitjor mariner del vaixell. És gandul, estúpid, lent i busca‐raons. Tot i així, un dia, el capità del vaixell
exclama: “Com m’agradaria tenir a bord deu mariners com en Janot!”.
PREGUNTA: Que potser el capità és masoquista?
RESPOSTA: De cap manera! Però desgraciadament el capità du a bord més d’una vintena de mariners tan ineptes com en Janot.
Per això voldria tenir‐ne menys!.
29. EL TAXI
ENUNCIAT: L’Hipòlit puja a un taxi i li diu al taxista on vol anar. Uns minuts després, el taxista atura el vehicle en un carreró fosc i
mata el passatger.
El xòfer del taxi mai havia vist l’Hipòlit abans, l’asassinat no ha estat pas encarregat per tercers, i tanmateix el taxista tenia un
mòbil
PREGUNTA: Quin?

169

RESPOSTA: Des de feia un temps, el taxista sospitava que la seva dona li posava banyes mentre ell treballava. Quan l’Hipòlit li va
demanar que el conduís a la seva pròpia adreça, on sabia que la seva pròpia dona estava sola, li va pujar la ira marital al cap i el va
matar.
30. LA PISTOLA DEL BARMAN
ENUNCIAT: En Prometeu entra en un bar i demana un got d’aigua. Sobtadament, el cambrer treu una pistola del calaix i apunta a
una templa d’en Prometeu, que li dóna les gràcies cordialment.
PREGUNTA: Per què en Prometeu ha reaccionat tan insòlitament?
RESPOSTA: En Prometeu tenia singlot. Quan el cambrer l’ha espantat amb la pistola, la molèstia ha desaparegut.
31. AL LLARG DEL TEMPS
ENUNCIAT: Què és allò que hom troba un cop per minut, dues vegades cada moment i mai en un segle?
RESPOSTA: La lletra “M”.
32. ENDEVINALLA
ENUNCIAT: Què és allò que:
s’enfonsa i no s’ofega,
té gorja i no parla,
té un llit i no dorm?
RESPOSTA: Un riu.
33. GEOGRAFIA
ENUNCIAT: Abans que uns exploradors descobrissin l’Everest, quin era el cim més alt de la terra?
RESPOSTA: L’Everest.
34. CASINO
ENUNCIAT: En Dalmau, jugador novell, està convençut que si juga senars a la ruleta després d’una llarga sèrie de xifres parells,
guanyarà.
PREGUNTA: És intel∙ligent el seu mètode?
RESPOSTA: No. Que la boleta es posi sobre una casella senar (o parell) és una probabilitat totalment independent de les jugades
precedents. Fins i tot si els cinc, deu o vint darrers números guanyadors eren parells, sempre hi ha només una probabilitat contra
dues, ni més ni menys, que el proper número sigui senar.
35. EL COL∙LECCIONISTA
ENUNCIAT: Si sabem que només una de les afirmacions següents és la correcta, quants cotxes té el senyor Frederic?
1. Com a gran col∙leccionista de cotxes, el senyor Frederic en té més d’una desena.
2. En té menys de cent.
3. En té un com a mínim.
RESPOSTA: La segona afirmació és la bona. Efectivament, si la primera proposició fos la bona, la darrera també ho seria
forçosament, cosa impossible segons l’enunciat. Per això hem d’eliminar les afirmacions 1 i 3.
Ens queda la segona afirmació que només es pot verificar si el senyor Frederic no té ni un sol cotxe.
36. SI JO TINGUÉS UNA MOTO
ENUNCIAT: L’Oriol, el dia que fa els catorze anys, demana una moto als seus pares com a regal d’aniversari. El seu pare opina que
el xicot és massa jove per conduir una moto. I li promet: “Tindràs la teva moto el dia que jo tindré tres vegades la teva edat”.
PREGUNTA: Tenint en compte que el pare de l’Oriol té quaranta‐sis anys, quan serà que l’Oriol podrà, per fir, tenir la moto?
RESPOSTA: D’aquí dos anys. L’Oriol tindrà setze anys i el seu pare quaranta‐vuit, és a dir el triple.
37. ACTE VANDÀLIC AL MUSEU PICASSO
ENUNCIAT: L’Ulisses, a qui tant se li’n dóna la cultura com l’any de la picor, ha anat corrent al museu Picasso i ha fet malbé una
dotzena de quadres del gran mestre. Una estona després, el director del museu l’ha convidat a una recepció en honor seu, per
agrair‐li calorosament el que ha fet.
PREGUNTA: Per què?
RESPOSTA: L’Ulisses és bomber. És clar que ha fet malbé unes quantes teles intentant apagar l’incendi que s’havia declarat en una
de les sales, però a canvi ha salvat tot el museu.
38. VEURE‐HI A TRAVÉS
ENUNCIAT: Quin és aquell invent antic utilitzat en algunes contrades del món que permet veure a través de les parets?
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RESPOSTA: La finestra.
39. ARITMÈTICA
ENUNCIAT: 2 + 11 = 1
PREGUNTA: En quina mena de cas aquesta operació és exacta?
RESPOSTA: Quan es tracta d’hores. Si s’afegeixen dues hores a les onze, serà la una.
40. L’ENIGMA DE L’ESFINX
ENUNCIAT: Quin és l’animal que a l’alba camina amb les quatre potes, al migdia amb dues i amb tres al vespre?
RESPOSTA: Es tracta de l’home. Camina de quatre grapes mentre és menut, a l’alba de la seva vida. Es desplaça tot eixerit damunt
les dues cames quan és adult (de dia) i quan és vell i la seva vida declina, utilitza un bastó per caminar, cosa que fa un total de tres
“potes”.
41. HOMO CREDULUS
ENUNCIAT: Jonathan Jones, gran explorador que ambiciona la posteritat, anuncia a la seva dona Janet, així que torna d’una
expedició a l’Àfrica, que acaba de fer la descoberta arqueològica més gran de tots els temps. Estudiant la flora africana, s’ha
aventurat per un avenc obscur i sobre els murs del que ha batejat com “el passatge secret dels avantpassats”, hi ha vist uns
dibuixos, fets amb una barreja de greix i cendres que representen escenes prehistòriques. N’ha copiat fragments que representen
dones fent foc, homes caçant dinosaures, cerimònies rituals, etc. Quan ensenya aquestes reproduccions a la seva dona, aquesta
esclata a riure i li aconsella que mai no parli de la seva enganyosa descoberta davant d’un paleontòleg.
PREGUNTA: Per què es mostra tan escèptica, la Janet?
RESPOSTA: Al contrari del seu molt crèdul espòs, la Janet sap que els dinosaures van desaparèixer de la faç de la terra abans que
l’home no hi fes acte de presència. Els dibuixos de l’avenc són, doncs, una grollera falsificació.
42. CALENDARI
ENUNCIAT: En un any normal, quants mesos tenen vint‐i‐vuit dies?
RESPOSTA: Dotze. Tots els mesos tenen, al menys, vint‐i‐vuit dies.
43. ENDEVINALLA
ENUNCIAT: Així que em teniu voleu compartir‐me.
Però llavors jo ja no sóc qui sóc.
PREGUNTA: Qui sóc?
RESPOSTA: Un secret.
44. SENSE MICROBIS
ENUNCIAT: Quin és l’únic lloc del món on no es pot agafar un refredat?
RESPOSTA: El Pol Nord. Efectivament, les temperatures són tan baixes que el virus responsable del refredat no hi pot subsistir.
45. FESTITIVITATS
ENUNCIAT: Quan van tenir lloc, el mateix any, les festes de Nadal i Cap d’Any?
RESPOSTA: Cada any.
46. ROBATORI
ENUNCIAT: Una nit, mentre en Bonaventura intentava agafar el son en va, un pispa ha entrat a la seva habitació i li ha robat, sota
la seva mirada, tots els objectes de valor. Tot i així, en Bonaventura no hi ha oposat cap resistència, no ha cridat la policia i no ha
fet cap denúncia.
PREGUNTA: Per què?
RESPOSTA: En Bonaventura és un nadó.
47. CONDEMNA FALAÇ
ENUNCIAT: En què es converteix una rata condemnada a presó?
RESPOSTA: En un ratpenat.
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M‐17 Enigmes (3)
48. A LA PLAÇA DE CATALUNYA
ENUNCIAT: Quin és el centre de Barcelona?
RESPOSTA: La lletra E.
49. ESCAC I MAT
ENUNCIAT: El Califa està content: un dels seus consellers acaba d’inventar‐se el joc d’escacs. Per fi hi ha una distracció a l’alçada de
les seves expectatives! Com a monarca agraït, el califa vol recompensar el conseller com es mereix. Decideix donar‐li el seu pes en
or, i així li ho diu personalment. Però l’inventor genial té una altra idea al turbant. Explica al sobirà que preferiria una retribució
més modesta i natural: “Em conformaria amb dos granets d’arròs a la primera casella del meu tauler, amb quatre a la segona, amb
vuit a la tercera, amb setze a la quarta, i així successivament,...” El califa, que al cap i a la fi està content de poder fer economies,
accedeix a la seva petició i ordena als seus servents que donin al conseller el que demana. Però els servents del califa rebutgen
dur a terme aquesta missió.
PREGUNTA: Per quina raó?
RESPOSTA: Els servents del califa saben comptar d’allò més bé... i aviat s’han adonat que l’inventor dels escacs ha obtingut del seu
monarca una quantitat d’arròs segurament superior a la producció mundial de cereals! Només cal traslladar la seva demanda en
termes matemàtics: com que al tauler hi ha seixanta quatre caselles, de fet ha demanat, només per a la darrera casella, dos grans
d’arròs elevats a la seixanta‐quatrena potència, cosa que equival a milers de milions de tones!
50. ALTA CIRURGIA
ENUNCIAT: A la tornada d’un cap de setmana, un pare amb el seu fill tenen un accident de cotxe. El pare mor a l’acte, però les
ambulàncies arriben a temps per salvar l’infant. Les ambulàncies el porten a urgències. Però la persona que dirigeix el servei de
cirurgia s’exclama: No puc pas operar aquest nen: és el meu fill!
PREGUNTA: Ja veieu clar de què es tracta?
RESPOSTA: El servei de cirurgia està dirigit per la mare de l’infant, que és cirurgiana.
51. GEOMETRIA
ENUNCIAT: No es torna recte fins als 90
PREGUNTA: Què és?
RESPOSTA: Un angle.
52. BALL
ENUNCIAT: Quin és el peix que ens fa ballar?
RESPOSTA: El rap.
53. FAMÍLIA
ENUNCIAT: Dotze germans som. El segon vaig néixer jo. I sóc el més petit.
PREGUNTA: Com pot ser això.
RESPOSTA: Perquè són de pares diferents.
54. AIGUA
ENUNCIAT: Quantes gotes d’aigua caben en un got ple?
RESPOSTA: Cap. Perquè ja és ple.
EL RETRAT DE L’HOME MISTERIÓS
ENUNCIAT: En un funeral un home està mirant un retrat. Aleshores se li acosta una persona i li pregunta: “És de la seva família el
senyor del retrat?”. L’home li respon: “No tinc germans ni germanes i malgrat tot, li dic que l’home del retrat és fill del meu pare”.
PREGUNTA: Com és possible.
RESPOSTA: L’home del retrat és ell mateix.
55. L’INTERRUPTOR DE LA LLUM
ENUNCIAT: L’interruptor de la meva habitació és a cinc metres del llit, però jo sóc capaç d’apagar el llum i arribar al llit abans que
es faci fosc.
PREGUNTA: Com pot ser?
RESPOSTA: Qui ha dit que fos de nit? Pot ser perquè és de dia i no està fosc.
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56. DARRERA DE...
ENUNCIAT: Com pot ser que la Marta estigui darrera el seu pare si el seu pare també està darrera d’ella?
RESPOSTA: Marta i el seu pare estan esquena contra esquena.
57. L’HOTEL
ENUNCIAT: Un home travessa una sèrie de carrers, arriba davant un hotel i exclama: “Horror, estic arruïnat!!”
PREGUNTA: Per què?
RESPOSTA: El fet passa durant una partida de Monopoly, i l’hotel pertany a un dels contrincants, a qui el protagonista ha de donar
tots els seus diners.
58. EL CAMIONER
ENUNCIAT: Un camioner va en contra direcció per un carrer de sentit únic. El veu un policia però no l’intenta aturar.
PREGUNTA: Per què?
RESPOSTA: Perquè el camioner va caminant.
59. LA PRINCESA ENAMORADA
ENUNCIAT: Diu la llegenda que una princesa enamorada d'un vassall tenia al seu pare el rei molt enfadat perquè la volia casar amb
un noble. La princesa va suplicar i suplicar al seu pare que la deixés casar amb el seu estimat. Tant insistia que, el rei, per
acontentar‐la, va accedir a donar‐los una oportunitat.
En un paper va escriure la paraula "casament" i a l'altre "desterrament", i els va posar en una urna. El vassall havia d'escollir a
l'atzar un dels dos, i que la sort escollís els seus destins.
El vassall sabia que el rei faria trampes i que en els dos papers posaria "desterrament", però no podia acusar‐lo.
PREGUNTA: Què va fer el vassall per casar‐se amb la princesa?
RESPOSTA: El vassall va agafar un dels dos papers, el va mirar i, cridant d'alegria, el va trencar en mil trossets sense deixar que
ningú el llegís. Va abraçar a la princesa al mateix temps que li deia que podien casar‐se. El rei sabia que en el paper escollit, igual
que en l'altre, estava escrita la paraula "desterrament", però no podia demostrar‐ho perquè sinó hauria descobert la seva trampa.
Davant la intel∙ligència del vassall, el rei no va tenir més remei que ensenyar el paper que encara estava a l’urna i permetre el
matrimoni entre els enamorats.
60. EL SAFARI DE LA MORT
ENUNCIAT: Un matí, tot prenent el cafè al bar de la cantonada, en Cesc s’assabenta pel diari que la dona d’un famosíssim
empresari local ha mort misteriosament durant un safari a Kènia. En Cesc se’n va a cuita‐corrents a la comissaria més propera per
posar una denúncia: per ell no hi ha dubte, la senyora ha estat assassinada pel seu home.
PREGUNTA: D’on li ve tanta certesa?
RESPOSTA: En Cesc treballa en una agència de viatges, on l’empresari només havia fet la reserva del viatge d’anada per a la
dona....
61. LA FAMÍLIA BOADA
ENUNCIAT: A can Boada cadascuna de les filles té tants germans com germanes, i cadascun dels fills té dues vegades més
germanes que germans.
PREGUNTA: Quants nois i noies hi ha a la família?
RESPOSTA: El matrimoni Boada té quatre noies i tres nois. Cadascun dels nois té dos germans i quatre germanes (dues vegades
més noies que nois) i cadascuna de les filles té tres germanes i tres germans (és a dir, el mateix nombre de cada).
62. ITINERARI DE GOLF
ENUNCIAT: Dos homes fan una partida de golf vora el mar. Quan acaba la partida, arrepleguen les pilotes i es disposen a tornar
cap a casa seva. Tots dos saben, tanmateix, que trigaran una setmana a arribar a la llar.
PREGUNTA: On són?
RESPOSTA: Els dos individus són astronautes, i la partida de golf l’han feta a la vora del mar de la Tranquil∙litat, a la Lluna.
63. MARES I FILLES
ENUNCIAT: Dues mares i dues filles van al restaurant. Cadascuna demana plat únic.
PREGUNTA: Com és que el cambrer només porta tres plats a taula?
RESPOSTA: Perquè només hi ha tres dones a la taula: l’àvia, la mare i la filla. La mare és alhora mare de l’una i filla de l’altra.
64. ENDEVINALLA
ENUNCIAT: No veu el que és. I si ho veiés, ja no seria el que és.
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PREGUNTA: Què és?
RESPOSTA: Un cec.
65. GENEALOGIA
ENUNCIAT: Quin és el grau de parentiu més pròxim que podeu tenir amb la cunyada de la germana del vostre pare?
RESPOSTA: Pot ser la vostra mare.
66. EL NEN QUE VIVIA MASSA DE PRESSA
ENUNCIAT: La Clotilde està discutint amb la Lolita: “Abans d’ahir el meu fill Florenci tenia vuit anys. L’any que ve en tindrà onze”.
PREGUNTA: Com és possible?
RESPOSTA: La conversa té lloc el primer de gener. El 30 de desembre Florenci tenia vuit anys. El 31 celebrava el seu novè
aniversari. El 31 de desembre de l’any en curs farà deu anys. I per la mateixa data de l’any que ve festejaran els seus onze anys.
63. EL CONDUCTOR D’AUTOBÚS
ENUNCIAT: Ets conductor d'autobús i avui condueixes un autobús de la línia 24. Reculls 10 persones i en baixen 4, reculls 15 i en
baixen 7, pugen 9 persones més.
PREGUNTA: De quin color té els ulls el conductor?
RESPOSTA: Els mateixos que tu, perquè tu ets el conductor.
64. EL CAFÈ I L’ARRACADA
ENUNCIAT: Aquest matí m'ha caigut una arracada al cafè. La tassa estava plena però l'arracada no s'ha mullat.
PREGUNTA: Com és això possible?
RESPOSTA: Perquè la tassa estava plena però de cafè sense moldre.
65. ELS VIATGES DE L’IGNASI
ENUNCIAT: L’Ignasi ens diu: “He fet molts viatges. Tots van ser a París, menys dos. Tots van ser a Itàlia, menys dos. I tots van ser a
Tahití, menys dos”.
PREGUNTA: Quants viatges ha fet l’Ignasi en total?
RESPOSTA: En total en va fer 3 de viatges: un a París, l’altre a Itàlia i l’últim a Tahití.
66. L’HOME QUE CAMINA SOTA LA PLUJA
ENUNCIAT: En Joan Joanic va caminar durant més de vint minuts sota la pluja sense que se li mullés ni un sol pèl del cap. No
portava barret, ni paraigües ni res per protegir el cap, però els cabells no se li van mullar gens. En canvi, la roba li va quedar ben
xopa.
PREGUNTA: Com pot ser?
RESPOSTA: El pobre Joan Joanic era calb. No se li van mullar gens els cabells perquè no en tenia ni un!
67. EL GLOBUS
ENUNCIAT: Com és possible punxar un globus sense deixar que s’escapi aire i sense que el globus faci soroll?
RESPOSTA: Quan el globus està desinflat.
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M‐18 Jeroglífics (4) paraules i frases sinònimes

Lluminós
i
polit

Desplegar

Vols

1. Instrument musical

2. Com és aquest bistec?

3. D’on véns, ara?

Olor agradable

El ferrro
fa mal

La millor terreta
del món
Suplica

4. On anireu de vacances?

5. Comarca catalana

6. On portaràs l’aigua?

Empatada

Estimat
fill de la meva filla

Rumia

7. Capital de l’Anoia

Divertit

Esperit

8. L’han multat perquè no duia...

9. Una flor

Fa malbé

Setembre

11. Una part del cos

12. Fa dies que no veig en Joan.

Adinerada
10. Un continent

Autor: J.Esteban 1. Clarinet. 2. És tendre. 3. De Sitges. 4. A Roma. 5. La Cerdanya. 6. A la cantimplora. 7. Igualada. 8. Carnet. 9. Pensament. 10. Americana. 11. Espatlla. 12. No ve més.
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M‐20 Mitges postals
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A‐1 Fer, fer i fer


fer aigües = flaquejar, començar a dubtar, a vacil∙lar, en una empresa, una creença, una opinió, etc.



fer tots els papers de l’auca = adoptar les més diferents actituds o opinions per pura conveniència.



fer avinent = fer present, recordar.



fer ballmanetes = en el llenguatge infantil, picar de mans.



fer‐se la barba d’or = fer‐se ric.



fer befa = burlar‐se d’algú.



fer calaix = guanyar diners en un comerç.



fer campana = deixar d’assistir a una classe, a l’escola.



fer cisa = distreure fraudulentament (part d’una quantitat).



fer dissabte = fer la neteja i endreça de la casa, d’una habitació, etc.



fer el negoci d’en Robert de les cabres = fer un mal negoci.



fer embuts = parlar d’una manera confusa o incompleta.



fer escudella = fer fàstic, empipar.



fer figa = fallar o fallir.



fer l’arquet = contrariar o obstaculitzar un propòsit.



fer la gara‐gara = tractar de plaure algú amb afalacs, llagots, compliments.



fer goig = fer bo de mirar una cosa per la seva bellesa.



fer la guitza = importunar algú, destorbar‐lo de reeixir.



fer llufa = una bomba, un petard, cremar‐se sense explotar.



fer malves = ésser mort i enterrat.



fer mans i mànigues = esforçar‐se molt.



fer una martingala = fer una trampa, enganyar.



fer el mec = fer coses per a cridar l’atenció de la gent.



fer morros = mostrar amb la cara estar enutjat.



fer nones = dormir.



fer l’orni = fer com qui no sent el que es diu, no donar‐se per al∙ludit.



fer patxoca = fer goig, una persona, per la seva presència, elegància, etc.



fer peça = agradar



fer el préssec = deixar‐se enredar, caure en el ridícul.



fer la rateta = projectar sobre alguna cosa la llum reflectida per un mirallet.



fer salat = arribar tard a un lloc.



fer l’ull viu = avivar l’enteniment.



fer la viu‐viu = anar tirant, anar passant la vida com hom pot.



fer xixines = trencar una cosa i reduir‐la a miques.
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A-4 Frases fetes amb el verb ser

És de poca vida.

És poc menjador.

Això són figues d'un altre paner.

Es tracta d'una cosa molt diferent.

Són tap i carbassa.

Van sempre junts.

És un poll ressuscitat.

És un nou ric.

És un sac d'ossos.

Està molt prim, molt prima.

És el cul del Jaumet.

No està mai quiet.

Són faves comptades.

És exacte, just, ben calculat.

És la nina dels seus ulls.

És una persona preferida.

És un corcó, aquest noi.

És molt pesat.

És un pet aviciat.

És una persona molt consentida.

És de bona fusta.

És robust, sa.

És curt de gambals.

Té poc enteniment.

És ample d'espatlles.

Suporta bé les contrarietats.

És una cuca de forat.

És una persona molt tímida.

Això és can Seixanta.

És una lloc desordenat, desorganitzat.

És la bóta de sant Ferriol.

No s’acaba mai.

És de la ceba.

És molt catalanista.

És del morro fort.

És molt tossut, molt tossuda.

Això són flors i violes.

És una cosa fàcil i plaent.

És una arracada.

És una persona molt pesada conversant.

Això és una sangonera.

És un assumpte que causa moltes pèrdues.

Aquesta és la mare dels ous.

Aquesta és la causa de tot.

Això és una olla de cols.

És una cosa amb molta confusió.
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A‐5 Incidències i comentaris
Exemple:
1. La roda del cotxe s'ha punxat durant un viatge amb la teva dona o amb el teu home.
El comentari que hi lliga és el D perquè s’han embrutat les mans i se les han netejat amb tovalloletes que
tenien al cotxe. Per això n’hauran de comprar més.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

La roda del cotxe s'ha punxat durant un viatge amb la teva dona o amb el teu home.
Sense adonar‐te’n t’has quedat l'encenedor d'or del teu cap de la feina.
Saludes un desconegut pensant que és una altra persona.
S'ha desmaiat una persona a l'autobús, al teu costat.
No saps on has deixat un bitllet de loteria premiat.
Heu perdut el nen de set anys a la fira i finalment l'heu trobat al servei d'informació.
Els metros i autobusos han fet vaga tot el dia.
Aquesta nit s'ha rebentat una canonada d'aigua a casa. Quan t'has llevat, la cuina era un bassal.
Hi ha un incendi al pis de sota de casa teva.
La teva filla ha trobat uns gatets al carrer i els ha dut a casa.
Has anat a acomiadar els teus fills, que marxen tots de colònies.
Una persona truca a la porta i et proposa de pertànyer a una religió.
Un xicot t'ha pres la bossa pel carrer i s'ha escapolit.
Han ocupat els carrers per fer‐hi una cursa atlètica.
Avui l'ascensor no funciona i d'aquí a una hora et porten uns mobles nous. Vius al cinquè pis.
Vius en un entresol i veus com uns veïns de dalt llencen coses pel celobert a la teva eixida.
Has tret tots els mobles de la cambra per pintar‐la.
Has dut el teu fill al servei d'urgències de l’hospital perquè li fa molt mal la panxa.

Comentaris fets durant o després de la situació
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.

Sort que la nostra finestra dóna al carrer!
Demà al matí ja saps què és el primer que has de fer...
Sents la sirena? Tant de bo que en sortim vius i estalvis, d'aquesta!
Haurem de comprar més tovalloletes de paper.
Si tu m'ajudes, escriurem una carta al director del diari.
Jo, de tu, aprofitaria per canviar la instal∙lació elèctrica.
Jo els aconsello que li posin una cadeneta amb el nom i l'adreça.
No ho veus, que d'aquí a uns mesos tindrem molts problemes?
Obrin les finestretes, si us plau!
Quanta gent! Espero que no hàgim d'esperar gaire!
La meva dona i jo ens n'aniríem de vacances aquests dies, però els aprofitarem per fer feines endarrerides.
Miri, ara no tinc temps per a vostè.
Avui tens més gana. Et va bé caminar, no ho dubtis.
Si això continua, avisarem la policia municipal.
Si ho haguéssim sabut abans, hauríem canviat el cotxe de lloc.
No pateixi. Ja m'ha passat en altres ocasions.
I no podria venir aquest matí mateix? És urgent!
Fes memòria de tot el que has fet avui.
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Solucions
1  D. —Haurem de comprar més tovalloletes de paper. (Heu canviat la roda. Us heu eixugat i netejat les mans amb
les tovalloletes. Ja no us en queda cap.)
2  B. —Demà al matí ja saps què és el primer que has de fer... (Ho comentes amb la teva dona a casa. Ella et dóna
consells.)
3  P. —No pateixi. Ja m'ha passat en altres ocasions. (Demanes disculpes. L'interlocutor et respon.)
4  I. —Obrin les finestretes, si us plau! (Procures atendre la persona desmaiada. T'adones que falta aire a l'autobús.
Demanes que obrin les finestretes.)
5  R. —Fes memòria de tot el que has fet avui. (Ho comentes amb la família. Et demanen que recordis els passos
que has fet.)
6  G. —Jo els aconsello que li posin una cadeneta amb el nom i l'adreça. (A l'oficina d'informació us donen un bon
consell.)
7  M. —Avui tens més gana. Et va bé caminar, no ho dubtis. (A casa, al vespre, ho comentes. Tens gana. Algú et diu
que és bo caminar.)
8  Q. —I no podria venir aquest matí mateix? (Has trucat a un servei de reparacions. Avui tenen molta feina.
Insisteixes perquè vinguin.)
9  C. —Sents la sirena? Tant de bo que en sortim vius i estalvis, d'aquesta! (Fas un comentari abans de sortir
esperitat de casa.)
10  H. —No ho veus, que d'aquí a uns mesos tindrem molts problemes? (Et demana que els acullis a casa.
Argumentes en contra de la idea.)
11  K. —La meva dona i jo ens n'aniríem de vacances aquests dies, però els aprofitarem per fer feines endarrerides.
(Comentes amb altres pares què fareu aquests dies, sense els fills.)
12  L. —Miri, ara no tinc temps per a vostè. (No el vols atendre. Li indiques educadament que no el pots rebre.)
13  E. —Si tu m'ajudes, escriurem una carta al director del diari. (Ho comentes a casa. Preneu la decisió d'escriure al
diari.)
14  O. —Si ho haguéssim sabut amb temps, hauríem canviat el cotxe de lloc. (Heu de sortir amb el cotxe i el teniu
aparcat al carrer on fan la cursa. Lamenteu els problemes que teniu.)
15  A. —Sort que la nostra finestra dóna al carrer! (Tens una corriola i corda per pujar els mobles per la finestra.)
16  N. —Si això continua, avisarem la policia municipal. (Has anat a veure els veïns. No sembla que se'n penedeixin
gaire. Els amenaces amb l'avís a la guàrdia municipal.)
17  F. —Jo, de tu, aprofitaria per canviar la instal∙lació elèctrica. (Un familiar et dóna un consell sobre la instal∙lació
elèctrica.)
18  J. —Quanta gent! Espero que no hàgim d'esperar gaire! (Arribes a l'hospital. Hi ha molta gent al servei
d'urgències. Ho comentes.)
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A‐7 Creació d’endevinalles

1. He nascut per no estar quiet
i seguir‐te arreu on vas.
Vull que em miris, que m’escoltis
i em grapegis, si és el cas.

6. Gent triada amb llibertat,
que es reuneix per decidir
tot allò que han d’obeir
qui els havien triat.

11. És una creu per als lladres
i t’estalvia els ensurts.
És amb tu i, quan li ho manes,
entra, encaixa, gira i surt.

2. Quan arribes, em reculls
i em guardes al teu si
fins que et reclamo, sisplau,
que em deixis marxar en pau
per seguir el meu camí.

7. Sense elles trobo que puc
tocar més de peus a terra;
amb elles, però, m’allibero
de pols, brutícia i mullena.

12. Algú li emplena la boca
de noves sovint estranyes
fins que tu les hi reculls
descobrint‐li les entranyes.

3. Cua blanca,
Cos lluent
Va de pressa
i sembla lent.

8. T’alegra amb mil sons
i et parla amb mil veus.
No cal que la miris:
t’acompanya arreu.

13. Quina és aquella coseta
que llepes sense immutar‐te
encara que tinguis clar
que abans l’ha llepat un altre?

4. Orgia fugaç
de llum i de so
enmig de la nit.
Mil ulls la contemplen
embadalits.

9. Per servir‐me de suport
ferma i segura em sostens,
tant si pujo a poc a poc
com si baixo tot corrents.

5. Impregna l’ambient
d’aromes potents
i escalfa motors
per encarar el dia
amb tot el vigor.

10. Sóc ben bé una talaia
per a qualsevol veí.
—Pugeu, veniu a mirar
el món que es veu des d’aquí.

14. Fet de roba o de paper,
net, plegat i ben posat,
és a punt per embrutar‐lo
si tens els llavis tacats.

15. Un de cap punxegut,
un de panxa rodona
i un de cos ben primet
són del tot necessaris
per fer un bon banquet.

1‐ El mòbil; 2. L’autobús: 3. L’avió; 4. Els focs artificials; 5. El cafè;
6. El parlament; 7. Les sabates; 8. La ràdio; 9. L’escala; 10. El terrat;
11. La clau; 12. La bústia. 13. La cullera o la cullereta. 14. El tovalló. 15. Els coberts (forquilla, cullera i ganivet)
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A‐8 Encàrrecs telefònics
Telefones des de...
SUPERMERCAT. Han fet una compra de 800 € i esperaven que els la portéssiu aquesta tarda. Però ha desaparegut el
repartidor amb la furgoneta i el que duia a dins. Has de trucar per dir‐los‐ho i demanar que tornin a fer la compra.
HOSPITAL. Has de trucar per dir‐los que el cirurgià que operava el seu parent s’ha equivocat i en comptes d’operar‐lo
del braç, li ha operat la cama.
BOTIGA DE COTXES. Comunica que el cotxe que t’havien encarregat ja ha arribat però que en comptes de ser un Seat
és un Peugeot, que no es blau com el volien sinó vermell i que no té 4 portes sinó 2. Tracta de convèncer‐los perquè
se’l quedin.
TEATRE. Ets l’actor principal d’una obra de teatre però t’ha sortit una festa amb aquella noia/noi que tant t’agrada i
truques per dir que no pots anar a la representació del vespre. A veure quina excusa els dónes…
AJUNTAMENT. Has cobrat l’impost de circulació al Sr./Sra…..i no ho has fet bé. El Sr./Sra. ….hauria de passar per
abonar el que li has cobrat de menys.
MOSSOS D’ESQUADRA. Truca a una casa i digue’ls que els veïns es queixen que fan molt soroll i no poden dormir, que
tanquin la TV d’una vegada perquè no són hores de tenir‐la tant alta.
TELEVISIÓ. Truca a un domicili particular per dir‐los que els ha tocat el premi del concurs de canaris, però ells et diuen
que no han jugat mai a aquest concurs. Com ho resolts?
GARATGE. Truca al teu client per dir‐li que no pots arreglar‐li el cotxe que et va portar. Digues‐li que l’has d’anar a
treure del garatge perquè et fa nosa.
COMPANYIA D’ELECTRICITAT. Truca a la casa de…per comunicar‐li que li tallaràs el llum perquè no paga. Que si no paga
en dos dies, el dijous el desconnecteu.
DENTISTA. Telefona al teu client per dir‐li que ja tens la dentadura postissa que t’havia encarregat, però que és de
cavall i no saps si li anirà bé, si pot passar per emprovar‐se‐la. Si se la queda li deixaràs a bon preu.
BOMBERS. Et truquen per un foc però els has de dir que un dels bombers ha tingut un nen i ho estan celebrant.
Digues‐los que quan acabin ja hi aniran.
TELEMÀRQUETING. Has de vendre una enciclopèdia a qui t’agafa el telèfon. A veure si ho aconsegueixes.
CAPITÀ DE VAIXELL. Has d’anunciar per megafonia que el vaixell s’enfonsa i donar les instruccions perquè es salvin els
passatgers.
MESTRE. Truca a la família del Joan per dir als seus pares que has enxampat el Joan copiant a l’examen i que per tant
el suspens i li poses un càstig.
FUNCIONARI D’AEROPORT. Els que estan revisant les maletes de ma dels passatgers t’informen que n’han trobat una
amb una serp viva, molt llarga. I et demanen instruccions de com actuar perquè la serp s’ha escapat i el Sr. que la
portava vol fer una reclamació.
BOTIGA DE ROBA. Truca al teu client/a que es va comprar uns pantalons i els va deixar per fer la bora. Explica‐li que la
modista es va equivocar i li ha fet una cama més curta que l’altra, si prefereix que les hi escurci totes dues i els deixi
com a bermudes.
AGÈNCIA DE VIATGES. Comunica al teu client que marxa aquesta tarda cap a Madrid que hi ha hagut una confusió i el
bitllet que t’ha arribat és per la Xina.
RAMADER. És l’hora de munyir les vaques però no podràs arribar a temps. Truca al teu veí i demana‐li que les munyi
ell per tu.
FUNCIONARI DE CORREUS. Una persona vol enviar una carta a un país desconegut “Trilàndia”. Com que no saps què
fer, i la persona insisteix que és molt important, ho consultes per telèfon al teu Director, per saber què has de fer.
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T‐1 Fixem‐nos com sona!
Vocal neutra. Llegiu les paraules aparellades:
llaç llacet

pasta pastís

terra terrat

carn carnisser

dent dentista

fre frenada

braç bracet

tap tapar

gent gentada

neu nevada

E oberta i tancada. Llegiu les paraules en ordre horitzontal. Després, en ordre vertical:
mel

tres

cel

gel

tren

deu

set

res

verd

be

vell

més

pell

cent

dent

neu

teu

fer

vent

bé

O oberta i tancada. Llegiu les paraules en ordre horitzontal. Després, en ordre vertical:
col

poc

bou

pont

sort

gol

flors

gros

sou

son

molt

sóc

pou

front

sord

pol

ros

gos

tou

són

Essa sonora. Llegiu les paraules següents:
frase

zona

museu

zebra

casa

zoo

resar

catorze

nosa

pinzell

rosa

trapezi

crisi

colze

cosa

quinze

Àsia

onze

camisa

benzina

Consonants J, G i X. Llegiu les paraules de la primra fila; després les de la segona; finalment, llegiu‐les en ordre
vertical, tot adonant‐vos de la diferència de so:
rajola

pujar

fregir

llegir

jardí

gelat

girafa

jove

neteja

dijous

caixa

xàfec

xai

calaix

xalet

reixa

cuixa

xampú

xandall

coix

Grups IG, TX. Llegiu les paraules en ordre horitzontal. Després, en ordre vertical:
raig

roig

maig

lleig

vaig

faig

boig

mareig

safareig

passeig

empatx

salsitxa

motxilla

totxo

cotxe

butxaca

despatxar

petxina

fletxa

metxa

Grups TJ, TG. Llegiu les paraules següents:
platja

platges

lletja

lletges

patge

pitjor

viatge

viatjar

missatge

rodatge

imatge

peatge

petjada

metge

jutge

corretja

fetge

formatge

rellotge

garatge
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T‐2 Res de res
El/la guia fa una pregunta a cada xerraire.
Proposta de preguntes (i respostes):
Quan aniràs a la Lluna?

Mai

Qui vol aquesta poma?

Ningú

Qui ha viscut més de dos‐cents anys?

Ningú

On hi ha una paperera?

Enlloc

On és la pedra filosofal?

Enlloc

Quants alumnes han suspès?
Tens gaire gana?

Cap
Gens

Quan voldràs fer la guerra?

Quantes persones hi ha sense cap defecte?
Fa molt de vent, avui?

Cap
No. Gens

Què vols, ara?

Res

Qui ha entrat?

Ningú

Qui hi ha al banc a les deu de la nit?

Ningú

On regalen euros?

Enlloc

On es pot esquiar, a l'estiu?

Enlloc

Qui ha anat a Amèrica nedant?

Ningú

Qui té dret a agredir els altres?

Ningú

Hi ha gaires pomes a la nevera?

No. Cap

Hi ha gaire peix a la nevera?
On aniràs demà passat?
Quants llibres has venut?
Té alguna cosa per declarar?

Vols que et compri alguna cosa?

Mai

Quants dies de vacances tens aquest any?

No. Res

Cap

No. Gens

Quant de pa tens al congelador?

Gens

Enlloc

Quants pans tens al congelador?

cap

Cap
No. Res

On hi ha gent que no necessiti ser estimada?

Enlloc

Què fas aquesta tarda?

Res

Quan sabràs parlar llatí?

Mai

Quan pilotaràs una nau espacial?

Mai

Què en saps, de tot això?

Res

Què en saps, de la vida de les anemones?

Res

Quantes idees se t'acudeixen?

Cap

Quantes cartes hi ha a la bústia per a mi?

Cap

Qui t'ho ha dit, això?
Ha plogut gaire?
Quantes assignatures has aprovat?

Ningú
No. Gens
Cap

Qui ha telefonat, aquest matí?
Ha nevat molt, aquí?
Quants missatges hi ha al contestador?

Ningú
No. Gens
Cap

Qui ha trencat la peixera?

Ningú

Qui és el responsable d'aquesta casa?

Ningú

On es pot aparcar?

Enlloc

On puc deixar el cotxe?

Enlloc

Quan començaràs a fumar?
Tens ganes de dinar?
Quantes persones volen venir?
Qui vol venir?
Vols afegir alguna cosa?
Fa molt fred, avui?
Tens algun problema?
Et fa molt de mal el braç?
Quan hi tornaràs?

Mai
No. Gens
Cap
Ningú

Quan seràs més jove que ara?
Fa gaire calor als Pirineus?
Quantes persones han suspès?
Qui ha suspès?

Mai
No. Gens
Cap
Ningú

No. Res

Què vols dir, ara?

Res

No. Gens

T'agrada discutir?

No. Gens

No. Cap
No. Gens
Mai

Quants gots de vi t'has pres?
Has begut gaire vi?
Què m'expliques de nou?
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Cap
No. Gens
Res

T‐4 Comentem còmics de QUINO (extrets d’imatges de Quino cuanta bondad, per a ús didàctic)
Formeu petits grups. Observeu els còmics, comenteu‐los lliurement i busqueu una o dues frases que resumeixin els comentaris
que us hagin suggerit. Després, poseu‐les en comú.

1.
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2.

3.
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Alguns errors freqüents
en la producció oral
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Aspectes fonètics























(En zones que neutralitzen la a i la e àtones): no neutralitza les a i e en posició àtona
ha de dir "c∂rr∂tó"
diu carretó
(En zones que neutralitzen la a i la e àtones): pronuncia la vocal neutra com si fos una a:
diu las casas
ha de dir "l∂s cas∂s"
No realitza bé les vocals obertes e i o, d'acord amb l'estàndard propi.
No fa l'elisió de de o el davant d'un mot iniciat per vocal:
diu el exercici
ha de dir "lexercici"
diu de aritmètica
ha de dir "daritmètica"
No elideix la vocal neutra entre paraules:
diu quina hora
ha de dir "quinora"
Pronuncia erròniament l'imperfet d'indicatiu de dir, caure, creure, veure o fer:
diu deïa, queïa, creïa, veïa o feïa
ha de dir deia, queia, creia, veia, feia
Pronuncia erròniament algunes formes de verbs acabats en ‐iar:
diu estúdio, cànvio, anúncien, etc.
ha de dir estudio, canvio, anuncien, etc.
Fa sordes les esses sonores:
diu amb essa sorda paraules com zona, casa, dotze, etc.
Fa sordes les j i les g amb so de Jordi o gerani
diu Xaume (o Txaume)
ha de dir Jaume
diu xirafa (o txirafa)
ha de dir girafa
Pronuncia els sons de xeix com si fossin tx:
diu txocolata
ha de dir xocolata
Pronuncia els sons compostos tj i tg com si fossin tx:
diu platxa, metxe, etc
ha de dir platja, metge, etc.
No dobla la b o la g en mots acabats en ‐ble, ‐bla, ‐gle, ‐gla
diu notable i regle (sense doblar)
ha de dir "notab‐ble, reg‐gle"
Canvia el so de j o g per una i semiconsonant:
diu proiecte, maiúscula, etc.
ha de dir projecte, majúscula
No sensibilitza consonants davant de mots començats en vocal:
diu sa‐nan‐to‐ni, a‐mo‐li
ha de dir "san‐tan‐to‐ni", "am‐bo‐li"
diu cin‐anys
ha de dir “cin‐canys”
diu a‐que‐tany
ha de dir “a‐ques‐tany”
Pronuncia la m com si fos una n en alguns casos:
diu síntoma, tentació, conte
ha de dir “símptoma, temptació, compte”
diu nosaltres anaven
ha de dir “nosaltres anàvem”
(En zones que emmudeixen la r final) pronuncia les erres finals que no sonen:
diu senyor, fer (fent sonar la r), etc.,
ha de dir "senyó", "fé"
No pronuncia bé la doble ela inicial, entre vocals, darrere consonant, o final:
casos possibles: llauna, paella, enllumenat, Sabadell, etc.
Fa errors en la dicció dels números:
diu trenta‐i‐sis, quarenta, cinqüenta, noventa, etc.

Aspectes morfosintàctics i lèxics
A. Noms i adjectius
 Comet errors en els gèneres dels noms:
diu la costum, les llegums, etc.
ha de dir "el costum", "els llegums", etc.
diu els postres, els anàlisis, etc.
ha de dir "les postres", "les anàlisis", etc.
 No discrimina usos masculins i femenins d'alguns mots, segons el significat:
diu Una llum fosa. Una fulla escrita
ha de dir "Un llum fos. Un full escrit"
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diu Hem arribat al fi del camí
ha de dir "Hem arribat a la fi del camí"
Fa errors en la terminació d'alguns noms:
diu una crisis, una tesis
ha de dir "una crisi, una tesi"
Fa plurals amb formes incorrectes:
diu complexes, textes, annexes
ha de dir "complexos, textos, annexos"
Diu en plural noms singulars, o a l'inrevés:
diu Rambles, Nadals, paraigües
ha de dir "Rambla, Nadal, paraigua"
diu postre, funeral
ha de dir "postres, funerals"
Confon l'ús dels mots gros / gras / gran / greix / gruix.
diu un pis gros, li falta grassa, etc.
ha de dir "un pis gran", li falta greix", etc.
Fa errors en els gentilicis:
diu aleman, brasileny, etc.
ha de dir: "alemany", "brasiler", etc.
Usa erròniament dolent i mal:
diu una dona mala, un dolent servei
ha de dir: "una dona dolenta" "un mal servei"

B. Pronoms
 En zones on s’usa la forma reforçada dels pronoms me, te, se davant del verb...
diu me dic, te dono, se pensa, etc.
ha de dir "em dic, et dono, es pensa", etc.
 Usa lis com a plural del complement indirecte li:
diu lis escric, porteu‐lis això, etc.
ha de dir "els escric, porteu‐los això", etc.
 Usa lo en comptes del pronom neutre ho::
diu això, ja lo faré demà
ha de dir "això, ja ho faré demà".
 Usa lo en comptes del pronom masculí el:
diu el dinar, lo porto a la bossa
ha de dir "el dinar ja el porto a la bossa".
 Omet de forma inadmissible el pronom hi:
diu a Tarragona, aniré demà
ha de dir "a Tarragona, hi aniré demà".
 Omet, de forma inadmissible, el pronom en:
diu De cotxes, tenim dos
ha de dir "De cotxes, en tenim dos"
 Confon l'ús de hi ha i n'hi ha:
diu N'hi ha una casa
ha de dir "Hi ha una casa"
diu D'arbres, hi ha tres
ha de dir "D'arbres, n'hi ha tres"
 Usa s’ho en comptes de li ho:
diu Ja s'ho diré
ha de dir "Ja li ho diré".
 No usa la preposició de en alguns casos:
diu Roses? En vull dues grogues
ha de dir "Roses? En vull dues de grogues"
C.






Determinants
Usa altre, altra, altres en comptes d’un altre, una altra, uns altres i unes altres.
diu en vull altra
ha de dir "en vull una altra"
Canvia l'ordre del determinant i el nom en alguns casos:
diu a la meva casa, per la teva culpa
ha de dir "a casa meva, per culpa teva".
diu de la seva part
ha de dir "de part seva"
Usa indegudament alguns determinants
diu varis llibres
ha de dir "diversos", "uns quants" llibres
En zones on s'usa el femení de dos:
diu "dos hores"
ha de dir "dues hores"

D. Verbs
 Construeix participis irregulars incorrectes:
diu incluït, omitit, empenyat, etc.
 Construeix gerundis irregulars incorrectes:
diu vegent. escriguent, visquent, etc.

ha de dir "inclòs", "omès", "empès", etc.
ha de dir "veient", "escrivint", "vivint", etc.
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Té dificultats en la conjugació d'alguns subjuntius:
diu Si ella fossi més amable...
ha de dir "Si ella fos més amable..."
diu Quan podeu, feu el dinar
ha de dir "Quan pugueu, feu el dinar"
Usa formes perifràstiques d'obligació incorrectes:
diu Hi ha que fer això
ha de dir "S'ha de fer això"
diu Es té que fer això
ha de dir "S'ha de fer això"
Fa errors en la conjugació de verbs com permetre, admetre, combatre, interrompre:
diu permetirem, combatim, etc.
ha de dir "permetrem", "combatem", etc.
Usa donar o altres verbs en comptes de fer en algunes expressions:
diu donar un pas
ha de dir "fer un pas"
diu donar un petó, una abraçada, etc.
ha de dir "fer un petó, una abraçada"
diu em dóna vergonya, em dóna pena
ha de dir "em fa vergonya", "em fa pena"
Usa formes pronominals incorrectes:
diu Es va callar. No et caiguis!
ha de dir "Va callar". "No caiguis!"
Usa formes impròpies en frases condicionals:
diu Si hagués vingut, ho hagués dit
ha de dir "Si hagués vingut, ho hauria dit"
Fa transitius verbs que no ho són (esmorzar, dinar, sopar...):
diu Esmorzaré una poma
ha de dir "Menjaré una poma per esmorzar"
Fa incoatius verbs de la tercera conjugació que no ho són:
diu recolleixo, bulleixo, pressenteixo
ha de dir "recullo, bullo, pressento"
Acaba incorrectament la primera persona singular d'indicatiu d'alguns verbs:
diu coneixo, reconeixo
ha de dir "conec, reconec"
Adverbis
Fa errors en l'ús d'alguns adverbis:
diu No ha plogut res, etc.
ha de dir "No ha plogut gens", etc.
diu No ha vingut ningun nen
ha de dir "No ha vingut cap nen"
diu No fa massa calor
ha de dir "No fa gaire calor"
Usa erròniament mal i malament:
diu ha menjat mal
ha de dir: "ha menjat malament"
diu això està malament fet
ha de dir "això està mal fet"
Usa el plural o el femení d'adverbis que no en tenen:
diu Fa masses dies
ha de dir "Fa massa dies"
diu Tinc forces (prous) diners
ha de dir "Tinc força (prou) diners"
diu De gana, en tinc bastanta
ha de dir "De gana, en tinc bastant"
Preposicions
Usa preposicions de la primera llengua:
diu el dos por cent
ha de dir "el dos per cent"
diu Vés hasta allà
ha de dir "Vés fins allà"
No fa la contracció de per + el:
diu Passa per el pont
ha de dir "Passa pel pont"
Usa complements directes de persona amb la preposició a:
diu He conegut a la teva germana
ha de dir "he conegut la teva germana"
Usa preposicions incorrectes:
diu Pel matí, per la tarda, per la nit
ha de dir "Al matí, a la tarda, a la nit"

G. Enllaços
 Usa enllaços de la primera llengua:
diu ni siquiera, aunque
ha de dir "ni tan sols", "encara que"
 Usa doncs en sentit causal, no consecutiu:
diu Agafo el paraigua doncs plou
ha de dir "Agafo el paraigua perquè plou"
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