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Manual per a grups d’iniciació
a la llengua catalana

Projecte Junts  

Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana 



Magsimula 
tayong magsalita 

ng catalan

Começam a falar 
catalão

A nbdu a nsawal 
takatalant 

Cominciamo a 
parlare catalano 
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1 Qui som? D’on som? 

Ens saludem 

hola adéu gràcies

bon dia bona nit perdó 

D’on sóc? 

On visc?
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Nicaragua 

2Suècia 

Brasil 

4Barcelona 

Índia

Itàlia 

Somàlia 

Xina 
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I ells, d’on són i on viuen?  

De memòria

Mapa dels Països Catalans: google maps 

Som d’un lloc 
Jo sóc del nord, 
tu ets del sud, 
ella, de l’est, 
ell, del l’oest. 

Bona salut 
I bona sort!

Sara Pere Joan Maria

Nàdia Isaac Fàtima Mohamed 

Amposta 

València Palma 

Olot

Tàrrega 

L’Escala 

Valls 

Maó 
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Juguem a l’oca 
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2 Com estàs? 

 Repassem 

hola bon dia bona nit adéu

Què tens? 

gana set son 

        

fred calor 

 Tens gaire...? 

tinc molt/molta... tinc poc/poca/una mica de... no tinc gens de... 
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 De memòria 

 Com estàs? 

content contenta trist trista 

 Per què estàs...? 

accident casament multa regal

Si tens gana... un bon dinar. 
Si tens set... una aigua fresca. 

Si tens son... un bon sofà. 
Si tens fred... a prop del foc. 

Si tens calor... ben lluny del sol.
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 Juguem 

Sara Roger Omnia Pol 
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3 Com és ell? Com és ella? 

 Repassem 

gana set son fred calor 

    

content contenta trist trista 

Qui és? 

nen noi home senyor gran 

nena noia dona senyora gran 
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La família 

avi/pare/company 
Joan

àvia/mare/companya 
Maria 

pare/fill/company mare/companya 
Pere Sara

nét/fill/germà néta/filla/germana néta/filla/germana néta/filla/germana néta/filla/germana 
Roger Fàtima Òmnia Berta Quiara 
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 Com és? 

De memòria 

alt/a baix/a prim/a gras/grassa

ros/rossa morè/morena pèl-roig/pèl-roja 

La família 
L’avi, morè 

i la mare, alta. 
El fill petit és gras, 

i la germana, baixa. 

L’àvia, baixa 
i el pare, ros. 

Una filla és prima, 
i el germà, pèl-roig. 
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 Juguem 



 

 

Aquesta és una mostra del material. Si us interessa 

consultar el dossier complet, cal que us adreceu a 

l’adreça de correu electrònic junts@cal.cat o 

xerrem@cal.cat. 

Moltes gràcies. 

 

 

 

 

CAL (Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana) 

Carrer Olzinelles, 118 

08014 Barcelona 

Tel. 93 415 90 02 

www.cal.cat  

cal@cal.cat  
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