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1 Trobar-se 2  Sentir-se bé 

Com estàs? ..................14

Hola, bon dia. 
Jo sóc en Marc.

Hola, bona nit. 
Jo sóc la
Nàdia.

Hola, 
bona tarda. 
Jo em dic 

Pau.

Hola! Adéu! ..................8

3  Conèixer gent 4  Descriure espais  

On és? On sóc? ................26

5 Narrar fets  

Què fas avui? ................32

Com és? Què porta? .....20

 Índex 



6  Comprar

10  Valorar  

Et sembla bé? ................64

Què comprem? ................38

7 Demanar serveis
Em pots fer un favor? ...........44

Joan, em pots 
ajudar a moure 

un moble, 
sisplau?

Amb 
molt de 
gust.

8  Instruir i instruir-se

Què s’ha de fer? ................50

9  Aconsellar  
Què és millor? ................58

Índex

Què comprem? 



Ser

Jo sóc

Tu ets

Ell
Ella

és

1. Repeteix.  

Saludar i presentar-se1

8 

Presentar-nos i dir d’on som

2. Presenta’t i digues d’on ets. Fixa’t com ho fan els personatges.

Dir d’on sóc

Sóc de...

Jo sóc la Marisa

i sóc de 
Catalunya.

I ella qui és?

Ella és 
l’Asha i és 
de l’Índia.

Jo sóc en 
Mamadou

 i sóc del 
Senegal.

Hola, bon dia. 
Jo sóc en Marc.

Hola, bona nit. 
Jo sóc la
Nàdia.

Hola, 
bona tarda. 
Jo em dic 

Pau.

Presentar-se

Jo sóc...

Jo em dic...

Saludar

Hola,

bon dia. 

bona tarda. 

bona nit.

 Hola! Adéu!



 9 

Jo sóc de l’est, 
tu ets del sud.
Ell, de l’oest;
ella, del nord.
Bona salut 
i bona sort!

1 Hola! Adéu!   Trobar-se  

Aprendre un text de memòria

3. Memoritza el text següent:  

Sóc la Marisa i sóc de 
Catalunya. Catalunya és 
a l’est d’Espanya, al sud 

d’Europa.

Sóc en Marc i sóc
de Costa Rica. 

Costa Rica és al centre 
d’Amèrica.

Situar-se en el mapa del món

4. Digues d’on ets, i situa-ho en el mapa.

Sóc l’Asha i sóc 
de l’Índia. L’Índia 
és al sud d’Àsia.

Sóc en Mamadou i sóc 
del Senegal. El Senegal és 
al nord de Guinea Bissau, 

a l’oest d’Àfrica..
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 Trobar-se  1 Hola! Adéu!   

Memoritzar paraules usuals

5. Juga al joc de l’oca amb els companys i companyes.

Instrucció: Es tira per torn una moneda (cara = 2 passes; creu = 1 passa). Quan s’arriba a una casella, 
cal dir en veu en alta el que hi posa.

Lletrejar en català

6. Lletreja.

all bus cor braç dau

niu ou pa quadre riu sol tap

est foc

pe
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Trobar-se  1 Hola! Adéu!   

Dic tar lletra per lletra

7. Lletreja el teu nom i el nom del país d’on ets.

À           U          S          T          R          I          A

• El país:

a 
d’all 

erra 
de riu

u 
d’ull 

À           U          S          T          R          I          A

essa 
de sol

À           U          S          T          R          I          A

te 
de tap    

À           U          S          T          R          I          A

a 
d’all 

À           U          S          T          R          I          A

i 
d’illa

W           A          L          T          E          R

Ve doble 
de whisky 

ela 
de lupa e 

d’est   

te 
de tap    a 

d’all 

W           A          L          T          E          R

erra 
de riu

gat home illa joc kiwi lupa mà

ull whisky xec any zero

Demanar repetició

• M’ho pots repetir, per favor?
• M’ho tornes a dir, sisplau?

  

Demanar lentitud

• Més a poc a poc, sisplau!

  

• El nom:

jotage

i grega

vi
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 Trobar-se  1 Hola! Adéu!   

Em dic 
Fèlix.

Encantada. 
Jo em dic 

Jana.

Com et dius?  

Molt de gust. 

Repassar els noms de les lletres

9. Escriu les expressions que et llegiran en veu alta.

8. Pregunta el nom als companys o companyes, com ho fan els personatges.

Preguntar i dir el nom

a)  ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

b) ____ ____ ____ ____    ____ ____ ____ ____   ____ ____ ____ 

c)  ____ ____ ____ ____    ____ ____ ____ ____

d)  ____ ____ ____ ____ ____ 

Dir-se

Jo em dic

Tu et dius

Ell
Ella

es diu 

Respondre a una 
presentació

• Encantat / Encantada.
• Molt de gust.

  



10. Acomiada’t.

Acomiadar-nos

Adéu, Nàdia, 
bona nit. 

Adéu, Enric, bon 
dia.

Acomiadar-se

Adéu,

bon dia. 

bona tarda.

bona nit.

 A  Copia les expressions catalanes apre-
ses en aquesta unitat i escriu al costat de 
cada una l’equivalent en la teva llengua, 
com es fa en l’exemple. 

  B  Fes dues frases que tinguin els verbs 
ser i dir-se en primera persona (  jo). 
Després, dues més que els tinguin en 
segona persona (tu), i fi nalment, dues 
més en tercera persona (ell o ella).

 

  C  Llegeix el text de l’exercici 3 (pàg. 9) a 
una persona que coneguis.

• (Jo) Em dic Joaquim i sóc d’Itàlia.
e
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  Al teu aire!

En català 
Bon dia.   
Bona tarda.  
Bona nit.

e
En francès
 Bonjour.
 Bonsoir.
 Bonne nuit.

1 Hola! Adéu!   Trobar-se  




