
                                                         

TEMES PER PARLAR 8 

 

BARRETS  

 T'agrada portar barret?   

 Et sols posar gorra a l'estiu? I gorro a l’hivern? 

 Has anat mai a algun casament o festa en què s'hagués de portar 

barret?  

 

BIOGRAFIES  

 Resumeix els fets més importants de teva biografia en un minut i explica-

la a la teva parella lingüística.  

 Explica la biografia d'algú a qui admiris o estimis.  

 Has llegit mai una biografia o autobiografia? De qui?  

 

BOLETS  

 T'agraden els bolets? Quins coneixes?  

 Has anat mai a caçar-ne? Saps com es fa i què es necessita?  

 Sabries explicar alguna manera de preparar o cuinar bolets?  

 Saps què volen dir aquestes frases fetes: "Estar tocat del bolet" i "Fotre 

un bolet"?  

 

CURSOS  

 Fas o has fet fa poc algun curs? De què?  

 Per què l'has fet?  

 Què t'agradaria estudiar i per què?  

 

ESTALVIS  

 Ets una persona estalviadora? Creus que avui dia és fàcil estalviar?  

 Quan compres una cosa cara, prefereixes fraccionar-la o estalviar i 

pagar-la al comptat?  

 Quins consells donaries a algú per poder estalviar?  

 



                                                         

FESTA MAJOR  

 Quan és la Festa Major del teu barri o poble?  

 Hi vas? Per què?  

 Què t'agrada més: les havaneres, les sardanes, les cercaviles, els 

gegants...?  

 Al teu lloc d'origen també se celebra la Festa Major? Quin dia? 

 

 GIMNÀS  

 Fas algun tipus d’activitat física, com caminar, córrer o nedar?  

 Prefereixes fer activitat física a l’aire lliure o en un gimnàs o pavelló? 

Per què?  

 Vas a algun gimnàs? Què hi fas?  

 Què en penses, del culturisme?  

 

INTERCANVIS  

 T’agrada intercanviar coses?  

 Has intercanviat mai la roba, la casa o el cotxe amb algú? Què et va 

semblar l’experiència?  

 Has fet mai un viatge d’intercanvi? Explica quan i on va ser.  

 

JOCS  

 T’agraden els jocs de taula? I els jocs de paraules i passatemps?  

 Quins jocs coneixes?  

 Hi jugues gaire? Amb qui hi jugues?  

 Saps què vol dir la frase “qui no s’arrisca no pisca”?  

 

LLUM  

 A l'hora de llegir, prefereixes llum natural o llum artificial? Per què?  

 Et molesta la llum del sol o la llum dels fanals a l'hora de dormir?  

 Has fet mai cromoteràpia? Què et va semblar?  

 Saps què volen dir aquestes frases: "donar llum verd", "estar com un 

llum"?  



                                                         

 

PA  

 Compres el pa o el fas a casa?  

 Amb quins ingredients es prepara el pa?  

 Saps com es prepara?  

 Quin pa prefereixes (integral, de cereals, de soja, de sègol, de motlle, de 

pagès...? Per què?  

 

PARELLES LINGÜÍSTIQUES  

 Quantes parelles lingüístiques has tingut?  

 Quina parella lingüística recordes especialment? Per què?  

 Què t'ha aportat la teva parella lingüística actual?  

 

PESSEBRES  

 Saps què és el pessebre?  

 A casa en fas?  

 Has anat mai a veure una mostra de pessebres o un pessebre 

vivent? Explica-ho.  

 Si no hi has anat mai, t'agradaria? Quin voldries visitar?  

 

VAIXELLS  

 Has anat mai amb vaixell? On vas anar?  

 Has fet mai un viatge en creuer o t'agradaria fer-ne un? On aniries i per 

què?  

 Coneixes alguna història de vaixells, com la del Titànic o la del 

Winnipeg?  

 

XARXES SOCIALS 

 Utilitzes alguna xarxa social?  

 Quines fas servir i per què?  

 Quina t’agrada més? I menys? 

 Has conegut gent a través de les xarxes socials? Explica-ho.  


