TEMES PER PARLAR 9
AMOR
-

Creus en l'amor?

-

Dels diferents tipus d'amor (de parella, de família, d'amics...), quin és el
més important o valuós per a tu? Per què?

-

Què penses que cal per mantenir viva qualsevol relació d'amor?

ANIMALS DOMÈSTICS


T’agrada tenir animals a casa?



En tens cap? Descriu-lo.



Si en tens un, com el vas aconseguir (el vas comprar, te’l van regalar,
el vas adoptar, el vas trobar abandonat...)?



Recordes algun llibre o alguna pel·lícula amb un animal de
protagonista? Explica'n l'argument.

BEGUDES
-

Què acostumes a beure durant els àpats?

-

I en un dinar o sopar amb amics?

-

Quina és la teva beguda preferida? Amb què t’agrada acompanyar-la?

CAFÈ


Prens cafè? Quants en prens al dia?



Et provoca algun efecte?



Vivim en un país de molta varietat cafetera. Saps què és un cigaló, un
trifàsic o un cafè bombó?

ELECTRODOMÈSTICS
-

Quins electrodomèstics tens a casa?

-

Quins fas servir més? I quins menys?

-

Els apagues o els desendolles quan no els fas servir? Per què?

-

Explica el funcionament d'algun dels electrodomèstics que tens a casa.

FRASES FETES
-

Coneixes alguna frase feta en català? Quina?

-

Saps què vol dir?

-

Hi ha alguna frase feta que trobis curiosa?

-

N'hi ha alguna de semblant en la teva llengua materna?

HABITATGE
-

Descriu com és casa teva.

-

Quines semblances i diferències hi ha entre el lloc on vius ara i on vivies
abans de venir a Catalunya?

-

Has compartit mai casa amb algú? T’agradaria fer-ho? Explica-ho.

-

T’agrada fer les feines de casa? Com us les repartiu a casa teva?

HAVANERES
-

Saps què és una havanera?

-

En saps l’origen?

-

En coneixes alguna?

-

Has estat mai en una cantada d’havaneres?

-

Saps amb quina beguda se sol acompanyar?

LLIBRES
-

Tens gaires llibres a casa? On i com els tens col·locats?

-

Has llegit cap llibre que t’hagi produït un sentiment especial? Quin? Com
et va fer sentir?

-

Quin és el darrer llibre que has llegit? Explica'n l'argument.

MISTERIS
-

T'agraden les pel·lícules i novel·les de misteri?

-

Explica l'argument de l'última pel·lícula de misteri que hagis vist.

-

Has viscut mai algun fet misteriós? Explica'l.

PRIMERES VEGADES
-

Recordes el teu primer amor? Com us vau conèixer? Com us vau
enamorar?

-

Recordes la primera nit que vas passar fora de casa? Quan va ser? Com
et senties?

-

Recordes la teva primera feina? De què era?

RÀDIO
-

T'agrada escoltar la ràdio? Què escoltes i quan?

-

Segueixes algun programa en català?

-

Quins requisits creus que ha de tenir un locutor de ràdio?

SEMBLANCES
-

De la teva família, a qui t'assembles més físicament? I de caràcter?
Explica-ho.

-

T'han trobat mai semblança a algun personatge famós? A quin? Hi estàs
d'acord?

-

Coneixes algú que s'assembli a algun actor o actriu? Quina semblança
li trobes?

TENIR MANETES
-

Tens manetes?

-

A casa teva, qui munta els mobles, canvia els endolls o pinta?

-

Has regalat mai res fet a mà? Què?

VIATGES (II)
-

Quan viatges, on prefereixes anar: a un hotel, a un apartament o a un
càmping? Per què?

-

Què és el que tens més curiositat de conèixer del lloc on vas?

-

Has anat a algun lloc que t’hagi agradat molt o que t’hagi causat molt
d’impacte? Descriu-lo.

-

Quins altres països t’agradaria conèixer?

