BLOC DE NOTES

Salutació a nous i noves parlants de català
L’equip gestor del projecte xerrem junts et dona la benvinguda i et felicita per
començar a parlar català; segur que la decisió ha estat presa amb motius força
convincents que poden sorgir tant d’unes relacions personals com
d’expectatives professionals o de consciència de país. Enhorabona.
La pràctica que faràs en grup consisteix en converses senzilles, sobre temes de
la vida quotidiana dels quals tots podem dir alguna cosa en qualitat de
ciutadans que ens comuniquem amb llibertat i respecte.
Les persones que condueixen el grup seran, alhora i per a tu, models de parla,
assessors davant dels dubtes i companys de conversa.
L’assistència perseverant i la desinhibició a l’hora de participar seran dos
factors definitius que et faran avançar.
Aquest bloc de notes t’hi acompanyarà. Aprofita’l. Escriu-hi les coses que
aprens cada dia o les coses que voldries recordar. Anota-hi tot el que creguis
convenient i observa amb atenció el vocabulari de cada sessió.
Al grup hi trobaràs molt més que una pràctica oral. Tindràs oportunitat de
conèixer altres persones interessades, amb experiències i opinions dignes de
ser escoltades, i d’establir amb elles llaços de companyonia ciutadana: el grup
és un magnífic espai social de trobada i comunicació en català.
No deixis passar les oportunitats que tinguis de millorar en català: hi ha cursos
de tots els nivells, l’audició de programes televisius o radiofònics hi ajuda molt,
hi ha força llibres de lectura fàcil en català, hi ha persones disposades a
relacionar-se amb tu en català si els ho comentes...
Salutacions cordials
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1 Hola, bon dia!
He après...

Vull recordar...

PER REPASSAR, A CASA
DIR-SE
Jo em dic
Tu et dius
Ell o ella es diu
Nosaltres ens diem
Vosaltres us dieu
Ells o elles es diuen

NÉIXER
Jo vaig néixer
Tu vas néixer
Ell o ella va néixer
Nosaltres vam néixer
Vosaltres vau néixer
Ells o elles van néixer

VOLER
Jo vull
Tu vols
Ell o ella vol
Nosaltres volem
Vosaltres voleu
Ells o elles volen

Comentaris positius: Correcte! / D’acord! / Entesos! / Exacte! / I tant! / Sí, sí.
És clar / Perfecte! / Magnífic! / Molt bé! / Ni més ni menys! / Tens raó /
Conforme! / Per descomptat / Evidentment.
Comentaris negatius: No / Ah, no! / No és això / No és veritat! / Fals! / Apa!
Què dius? / Fred! Molt fred! / T’equivoques!
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2 Com estàs?
He après...

Vull recordar...

PER REPASSAR, A CASA
la gana

la set

la son

MENJAR

el fred

BEURE

Jo menjo
Tu menges
Ell o ella menja
Nosaltres mengem
Vosaltres mengeu
Ells o elles mengen

Jo bec
Tu beus
Ell o ella beu
Nosaltres bevem
Vosaltres beveu
Ells o elles beuen

la calor
DORMIR

Jo dormo
Tu dorms
Ell o ella dorm
Nosaltres dormim
Vosaltres dormiu
Ells o elles dormen

Em fa...
... il·lusió
... angúnia

...pena
... por

... gràcia
... llàstima

... ràbia
... mandra

... vergonya
... fàstic

modesta
fogosa

despistada
ximpleta

tímida
apàtica

ingènua
espavilada

Hi ha gent...
apassionada
remirada
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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.
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