
                                                           

TEMES PER PARLAR 10 

 

ACUDITS  

- T’agraden els acudits?  

- Què t'estimes més, explicar-ne o que te n'expliquin?  

- En pots explicar algun?  

 

CARRER 

- A quin carrer vius? Saps d'on ve el nom que té? 

- On està situat?  

- Descriu com és i explica què hi ha.  

 

DOLÇOS 

- Saps què és la rebosteria? 

- T’agraden els dolços? Ets més de pastissos, magdalenes, xocolata, 

merenga, etc.? 

- Sols anar a comprar a la pastisseria? 

- T’agrada fer rebosteria? Fas receptes a casa teva? 

 

EDUCACIÓ I FORMACIÓ 

- Quins estudis tens? 

- Al teu lloc d’origen, vas estudiar en centres públics o privats? Per què? 

- Quines semblances i diferències hi ha entre el sistema educatiu de 

Catalunya i el del teu lloc d’origen? 

 
EXCURSIONS 

- T'agrada anar d'excursió? Hi vas sovint? 

- Ets més d'anar d'excursió a la muntanya, al bosc o al mar? 

- Prepares les sortides a consciència (ruta, equipament necessari, 

cantimplora, carmanyola...) o prefereixes improvisar? 

- T'has perdut mai anant d'excursió? 

- Recomana algun lloc per fer-hi una sortida. 



                                                           

 

 

FAMOSOS 

- Ets fan d’algun famós?  

- N’hi ha algun que no suportis?  

- T’agradaria ser famós?  

- Hi ha algun famós que hagi fet algun bé per a la societat?  

 

INTERNET  

- Tens Internet a casa? Amb quina freqüència el fas servir?  

- Al teu barri o poble hi ha bona cobertura? Internet va ràpid?  

- Per a què fas servir Internet?  

- Creus que la potència i els preus d'Internet a Catalunya estan 

equilibrats? Per què?  

 

GUSTOS 

- Ets més de dolç o de salat? 

- Quin és el teu menjar preferit? 

- Prefereixes esmorzar coses dolces o salades? Quin seria el teu 

esmorzar ideal? 

- T’agrada cuinar postres? I aperitius? 

 

LLIBRES 

- T’agrada llegir? Ho fas habitualment? 

- Ets més de llibre en paper o llibre electrònic? Quins avantatges i quins 

inconvenients trobes a cadascun? 

- Quin és el teu llibre preferit? 

- Llegeixes en altres llengües? 

 

 

 



                                                           

 

 

NOMS   

- Tens algun sobrenom? La parella, la família, els amics o els companys 

de feina et diuen d'alguna manera?  

- T'agrada que et diguin així o preferiries que et diguessin pel teu 

nom? Per què? 

- Hi ha alguna cosa a la qual anomenis d'una manera especial? Quina?  

- Com et dius de cognom? Saps quin significat té i d'on prové?  

 

RECICLATGE 

- Recicles a casa? Com ho fas? 

- Creus que hi ha un bon sistema de reciclatge? 

- Què opines de la iniciativa de sancionar les persones que no reciclin 

correctament? 

- Has visitat mai una planta de triatge? 

 

RONCS  

- Ronques?  

- Has dormit o dorms amb algú que ronqui?  

- Saps algun truc o remei per no roncar?  

 

TEMPS 

- T’agraden els anys de traspàs? 

- Coneixes algú nascut un 29 de febrer? 

- Els anys que no fossin de traspàs quan celebraries el teu aniversari: el 28 

de febrer o l'1 de març? 

- Et preocupa el pas del temps? 
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TORRONS  

- T'agrada el torró?  

- N'has fet mai o saps com es fa?  

- A Catalunya, saps quins altres dolços mengem per Nadal?  

- I al teu lloc d'origen, quins dolços es mengen durant aquestes festes? 

Com es preparen?   

 

TRACTAMENTS DE BELLESA 

- Ets de posar-te cremes i cuidar-te? 

- T’has fet mai un tractament de bellesa? 

- Creus que aquests tractaments funcionen o el pas del temps és 

irremeiable? 

- Els tractament de bellesa són només cosa de dones o també d'homes? 

- Et sembla que hi ha massa preocupació per la bellesa avui dia? 

 

UNIFORMES  

- Quan eres petit/a, portaves uniforme per anar a l’escola? Com era?  

- Creus que és millor que la mainada dugui uniforme per anar a l’escola o 

que no en dugui?  

- En alguna feina has hagut de dur uniforme? De què treballaves i com era 

l’uniforme?  

 


