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3.1 IDENTIFICACIÓ PERSONAL (TEMA 1)

Context

� L’aprenent HA DE SABER DONAR INFORMACIÓ personal sobre la seva
identitat i DEMANAR la dels altres.
 

EXPRESSIÓ ORAL

� L’aprenent HA DE SABER:

Funcions Exponents

1 PREGUNTAR I DIR el nom i el
cognom.

Com et dius?
El meu nom és Basit Ali.

2 LLETREJAR el seu nom. B-A-S-I-T

3 PREGUNTAR I DIR l'edat d’algú. Quants anys tens?
Tinc 10 anys.

4 MARCAR la distinció de sexe en
referir-se a algú.

Aquest nen és alt.

5 PREGUNTAR I DIR el nom de la
població i del país on ha nascut o
on ha viscut anteriorment una
persona.

D’on ets?  On vas néixer?
Sóc de Bangla Desh.

6 PREGUNTAR I DIR el carrer, el pis
i la població i el país on viu algú.

On vius?
Visc al carrer Gran, número 22, 2n 2a

7 PREGUNTAR I DIR el número de
telèfon.

Quin és el teu número de telèfon?
El meu número de telèfon és el
932 345 678

8 PREGUNTAR I DIR el curs que fa
o els estudis que ha realitzat.

Quin curs fas?
Faig quart  o   vaig a tercer.
Hi vaig anar dos cursos.

9 DIR el temps que fa que ha arribat. Fa 1 any que he arribat.

10 DESCRIURE I IDENTIFICAR algú
pel físic.

La senyoreta és rossa, baixa i té els
ulls blaus.

11 DESCRIURE I RECONÈIXER el
vestuari més usual.

En Josep porta una samarreta blava.
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COMPRENSIÓ ORAL

� L’aprenent HA DE SABER:

1 ENTENDRE la informació que els altres
   li demanen sobre ell mateix.

On vas néixer?

2 ENTENDRE la informació que els altres
   s'intercanvien sobre el tema anterior.

És del Marroc i té 10 anys.

VOCABULARI

El nom de
les lletres

de l’alfabet

a-be-ce-
de…

Números
cardinals

un/a
dos/dues
tres...

Números
ordinals

primer,
quart...

Països
d’origen

Marroc
Equador...

Ciutats Barcelona,
Tànger...

Peces de
vestir

samarreta
jersei
pantalons
faldilla
jaqueta
mitjons
sabates
…/…

Termes
associats

nom
cognom

anys

carrer
població
telèfon

escola
curs

Accions arribar (11)

dir-se
portar (11)

ser (9)

tenir (5)

vestir (7)

viure (4,8)

Adjectius
qualificatius

/alt, baix,
prim, gras/

/petit, jove
gran, vell/

/maco/

/simpàtic…/

Sexe nen, nena
noi, noia
home, dona
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CONEIXEMENT SOCIOCULTURAL

� L’aprenent HA DE SABER que:

1. Aquí diem el nom -generalment només un- i a continuació el cognom del
pare, i finalment el cognom de la mare.

2. Generalment aquí la gent quan es saluda ho fa encaixant les mans dretes i
estrenyent-les lleugerament.

3. Entre els joves també és molt habitual fer xocar les mans amb els palmells
oberts.

4. També, quan hi ha confiança, se solen fer dos petons a les galtes,
començant per les respectives dretes.

5. Un adult pot tocar el cap d’un nen de forma carinyosa.
6. Se sol tractar de vostè les persones d’una certa edat amb les quals no tenim

una especial confiança i es tuteja els companys i les persones que
coneixem molt bé.




