
 

 Pràctiques de conversa. Recursos 

Ara tots plegats – 6 
 
 
Durant les sessions del Xerrem sempre hi ha un moment oportú per fer, tots plegats, un joc o una activitat senzilla, 
divertida i alhora útil per aprendre alguna paraula, frase, manera de dir... 
 
 

Nosaltres t’aconsellem que...  
 
Objectiu:  Donar consells. Ús del present de subjuntiu (per exemple:  “Nosaltres t’acosellem que  t’hi posis  una 

mica de fang”.  
Temps:     20 minuts 
 
Procediment i material 
 
El/la guia enuncia 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. 
 
 
 

Què t'ha passat, aquest matí?  
 
Objectiu:   Explicar una història en passat pròxim. 
Temps:  10 minuts 
 
Procediment i material 
 
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. 

 


