FEINA ESTIU AULA ACOLLIDA CURS 17/18
Felicitats ja estàs de vacances!!!!
Fa calor, i tens per davant moltes hores i molts dies per gaudir i passar-t’ho bé.
Si estàs a l’aula d’acollida és perquè fa poc encara que vius a Catalunya, així que tens
un munt de coses per descobrir... Aprofita totes!!!! Des de l’aula d’acollida et volem
ajudar ;)
Quins deures has de fer??
1. Primer.. entendre bé què diu aquesta carta ;) així que el que no entenguis..
pregunta a algun amic, amiga, veí o veïna que et pugui ajudar.
2. Si no tens cap amic amb qui parlis en català... fes-ne algun!!! D’aquesta
manera el podràs practicar. I sino aprofita per parlar català al forn, a la
botiga de xuxes, pel carrer quan preguntis per una direcció, a la biblioteca del
barri, a la piscina, a la platja...
3. Entra a la pàgina web www.adolescents.cat i vés a la pestanya de “tests” i
respon a les enquestes que et proposa. Són divertides i potser descobreixes
alguna cosa de tu que no sabies. Ah ! Si tnes dubte de què volen dir ...pregunta
a algú o utilitza un tradcutor online.
4. Segur que t’agrada veure sèries. Et proposem tres sèries en català que són molt
divertides i que et poden agradar. N’has de triar una, com a mínim, i després
de veure la primera temporada pots fer dues coses:
Merlí
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/merli/

Plats bruts
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/cercador/?items_pagina=15&perfil=rellevancia&pr
ofile=videos&text=plats%20bruts
Polseres vermelles
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/cercador/?items_pagina=15&perfil=rellevancia&pr
ofile=videos&text=polseres%20vermelles
a) Explica per escrit què t’ha semblat aquesat sèrie, quin personatge t’ha
agradat més, què és el que t’ha agradat i perquè.
b) Pots fer un vídeo parlant en català i explicant el mateix què t’ha
agradat de la sèrie i perquè, quin personatge et crida més l’atenció...
Ah ! Molt, molt important... has de conèixer la ciutat on vius, com més la coneguis i
més amics i amigues tinguis més t’agradarà... agafa el metro i surt del barri de Torre
baró, vés a la platja, al centre de la ciutat, a les festes dels barris... a tot el que puguis i
sempre que puguis utilitza el català, sense vergonya així amb un bon somriure.
Disfruta moltíssim i passa-t’ho bé per venir amb moltes ganes de continuar el teu
aprenentatge al setembre. Gaudeix l’estiu !

