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Repetirem el diàleg diverses vegades i actuarem com dues 
persones que s'estan saludant.

Farem que la classe sencera en un sol grup repeteixi cada 
paraula i cada frase, pronunciant clarament.

Quan ja dominin els sons, escenificarem el diàleg; el professor/a 
serà una de les persones i el grup sencer, l'altra. Haurem de fer-
ho diverses vegades i intentarem accelerar el ritme del diàleg a 
poc a poc.

Professor/a i alumnes s'intercanviaran el paper. Tal com ho hem 
fet en el pas 3, repetirem el diàleg unes quantes vedages.

Dividirem la classe en dos grups i farem que la classe sencera 
repeteixi el diàleg. Després, intercanviarem els papers dels dos 
grups.

Finalment, demanarem que els alumnes, per parelles, repeteixin i 
interpretin el diàleg. El professor/a anirà d'un grup a l'altre i 
escoltarà, corregirà i animarà els alumnes.
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1 Saludar

Establirem un diàleg senzill de salutacions utilitzant la forma vostè únicament. Aquest 
diàleg s'utilitzarà al principi de cada lliçó perquè els alumnes vagin adquirint 
automatismes. Des de bon començament utilitzarem la repetició i la memorització, ja 
que hem de tenir en compte que els alumnes amb qui treballem NO poden llegir en 
català, encara que sovint saben reconèixer les lletres.

Detallem molt aquest exercici perquè és un tipus d'exercici que repetirem sovint en 
aquest  manual i utilitzarem sempre les mateixes pautes. Si insistim en això és 
perquè hem observat que als alumnes xinesos no els agrada, al principi, la varietat 
d'exercicis (com acostumem a preferir els occidentals per variar les situacions 
d'aprenentatge) sinó que se senten més còmodes amb un o dos tipus d'exercicis, que 
anirem ampliant i als quals anirem afegint petites variacions. Tanmateix és clar que un 
cop l'estudiant ja té un nivell de coneixement més avançat, el podrem tractar com 
qualsevol altre tipus d'alumnat i variarem els exercicis.

Treballarem el diàleg de forma oral. Pot ser que els alumnes 
s'apuntin la pronunciació en la seva llengua. De moment 
deixarem que ho facin.

A cada lliçó afegirem una o dues frases o expressions al diàleg.

Farem el  mateix tipus d'exercici al final de cada classe.
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2 L’Alfabet

Remarques sobre l'alfabet:

a. Com a lletres de l'alfabet hem considerat totes les que contempla el Diccionari de la 
Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans.

b. La grafia Ç apareix entre els exercicis (2.6.b) i deixem a criteri del professor/a la 
conveniència o no d'insistir-hi.

c. Quant als diferents sons que poden representar les grafies vocàliques A,E i O creiem 
que en aquesta primera unitat i, sobretot, tractant-se aquest manual d'un prenivell (tal com 
hem especificat a la introducció), de moment, n'hi ha prou a escollir-ne un. Proposem com a 
noms de les lletres els sons oberts de les tres grafies.

 d. A la grafia S de moment li farem correspondre els so sord [s] (com a les síl.labes CE i 
CI) i a la grafia Z, evidentment, el sonor [z]. Creiem que per ara, en la introducció de l'alfabet, 
conèixer els dos sons amb 3 grafies ja és suficient. Ho anirem ampliant de mica en mica.

e. En tots els exercicis de pronunciació preferim optar per la pronunciació del so que 
representa cada grafia [m], [s]..., sense utilitzar els noms de les lletres (EMA, ESSA,…). 
Aquesta forma no és realment útil en la vida quotidiana i, en el cas dels xinesos arriba a 
ésser contraproduent. Els noms de les lletres podem estudiar-los més endavant, quan ja 
estiguin acostumats a l'alfabet català i no tinguin gaires dificultats en la lectura de textos en 
català.

Escriurem cada lletra de l'alfabet a la pissarra. Aquí no farem 
esment de les grafies LL, SS, TX, NY, …perquè les considerem 

grups de consonants i seran estudiades a la Unitat 2.

Repetirem diverses vegades la pronunciació de cada grafia i farem que la 
repeteixin, primer en grup i després d'un en un.

2.1

Insistirem en la pronunciació de cada grafia i els demanarem que 
repeteixin diverses lletres l'una darrere l'altra. Farem que un alumne/a 
pronunciï la lletra que li indicarem i repetirem el mateix amb diverses 
persones, tot accelerant el ritme a poc a poc fins que vagin adquirint 
automatismes de pronunciació.  Animarem els alumnes que també 
escriguin les grafies.

2.2 Treballarem per separat i de la mateixa forma totes les vocals 
(tenint en compte la recomanació feta abans d'assignar-li UN so a 

cada grafia vocàlica).

2.3 Igualment treballarem per separat les consonants. Encara que 
sembli repetitiu, és important que entenguin la diferència entre 
vocals i consonants i, a més, és un repàs de l'alfabet complet.
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2 L’Alfabet (cont.)

2.4 En aquest apartat estudiarem la pronunciació (idèntica en la majoria 
de zones geogràfiques) de B i V i la diferència d'aquestes lletres amb la 

grafia P.

Després de la diferència B/P veurem la diferència entre D i T. Per tal 
que distingeixin bé aquestes quatre lletres, exagerarem la 
pronunciació dels sons sords [p] i [t] per constrastar-la amb la 
pronúncia més suau de les sonores [b] i [d].  Per fer-ho podem 
utilitzar un paper que ens posarem davant de la boca i els alumnes 
veuran com es mou quan pronunciem [p] i [t] (exageradament, 
bufant) i com no es mou quan es tracta de [b] i [d].

Cal insistir també amb les lletres L/M/N/R que els poden resultar 
dificultoses. Marcarem bé la pronunciació i tancarem clarament els llavis 
per fer [m], els obrirem per fer [n] i farem ressonar bé [l]. La pronunciació [r] 
presenta més dificultats. Suggerim que en un primer pas els fem 
pronunciar  [d], a continuació [r] com si fessin el grup de consonants [dr] 
perquè entenguin com situar la llengua respecte del paladar. Quan ja 
hagin entès on han de col.locar la llengua, anirem deixant la [d] inicial.

Una altra dificultat la tenim amb la distinció [s] /[f]. Mostrarem ben 
clarament les diferents posicions per tal de distingir-les bé.

Per últim, iniciarem la distinció entre els sons [s] i [z]. Els farem posar 
els dits a l'alçada de la nou del coll perquè notin les vibracions de les 
cordes vocals ( en el cas de [z]) i la manca de vibracions en el cas de 
[s].

2.5 En aquest apartat treballarem l'associació consonant/vocal i ho farem 
començant amb aquelles consonats que NO canvien de so quan les 

associem amb les vocals.

Per estudiar les combinacions de consonants i vocals, escriurem les 
consonants  a l'esquerra de la pissarra i les vocals a la dreta. Farem que tots 
els alumnes, d'un en un, pronunciïn una combinació diferent cada vegada. 
Com ja hem fet anteriorment, començarem lentament, primer separant de 
forma exagerada el so de la consonant del de la vocal i, de mica en mica, 
accelerarem el ritme i “unirem els sons” per crear automatismes de 
reconeixement de combinacions per a la lectura.
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2 L’Alfabet (cont.)

2.6.a

És molt important que fem també el mateix tipus d'exercici però posant 
vocals davant de consonants. Hem observat que molts d'aquests 
alumnes no aconsegueixen de crear un so del tipus [in] a partir de les 
lletres que componen aquest so encara que hagin après el so [ni] a partir 
de les mateixes lletres.

2.7.a

Ara treballarem les consonants que poden canviar el so depenent 
de les vocals amb què les associem:

CA / CO / CU - CE / CI
GA / GO / GU - GE / GI

En aquesta fase de l'aprenentatge, repetirem sempre les pronunciacions 
diverses vegades, demanarem als alumnes que les repeteixin en grup i 
individualment i anirem accelerant el ritme a poc a poc.

 
 

2.6.b Aquí hem agrupat les consonats que canvien el so segons la vocal 
(CA,CE; GA,GE…) amb les consonants que tenen el mateix so amb 

vocals diferents (JA.GE; SA,CE…) i amb aquelles altres consonants que 
tenen el mateix so però associades a una altra lletra (GA,GUE; CA,QUE…). 
Treballarem aquests sons com ho hem fet fins ara i de moment no tindrem en 
compte la dièresi (GÜE, QÜE...), però sí que intentarem introduir les 
síl.labes QUA, QUO, GUA i GUO.

En aquest apartat hem aprofitat per introduir la grafia Ç. Primer la 
treballarem per similitud amb els sons proposats a l'exercici. Posteriorment, 
caldrà que el professor/a la contrasti amb la grafia C quan representa el so 
[k]  (CA/ÇA, CO/ÇO i CU/ÇU).

Per reforçar els coneixements adquirits, farem exercicis que 
consisteixin a lletrejar paraules, tot repetint-ne dos o tres cops tots 

els sons. Per tal d'assegurar-nos que són capaços d'escriure paraules farem 
que un alumne/a surti a la pissarra per escriure-hi la seva paraula. Amb 
aquest exercici introduirem la noció de correcció “col.lectiva”, és a dir, que 
quan hagi acabat d'escriure-la, comprovarem amb la resta de la classe si hi 
estan d'acord. En aquest exercici NO demanarem que els alumnes intentin 
pronunciar la paraula lletrejada. Per tant, aquestes paraules poden tenir 
més de quatre lletres.
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2 L’Alfabet (cont.)

2.7.b Tot seguit els direm que llegeixin les paraules escrites, primer 
lletra per lletra i després la paraula sencera. Quan un alumne/a 

pronunciï una paraula completa, és important que comencin a entendre 
com se separen les síl.labes, una vegada més a través d'automatismes. 
Per tant, aprofitarem aquests exercicis per explicar com es segmenten 
les paraules. Establirem com a base de cada síl.laba una vocal. Quan 
el professor/a vegi que han començat a entendre la separació de 
síl.labes, ha de procurar introduir la diferència síl.laba tònica/síl.laba 
àtona tot exagerant-ne la pronunciació, ja que és la base per treballar (en 
un altre nivell) la neutralització vocàlica.   

És útil poder-los donar la traducció d'algunes de les paraules lletrejades 
perquè s'adonin de la diferència de significat quan una paraula no és 
pronunciada correctament.

2.7.c Aquest últim exercici consisteix en un dictat de paraules. Com el 
2.7.b, aquest exercici té com a objectiu crear automatismes: 

pronunciarem una paraula (pot escollir-se d'entre les que ja tenen escrites 
al manual) i els demanarem que l'escriguin i la lletregin. En comprovarem 
l'escriptura amb tot el grup. Després, direm que en pronunciïn les 
síl.labes i, finalment, tota la paraula.

Bala, pala / bota, pota /  biga , piga / vas , pas / vena , pena / 
coma , goma / col , gol / dos , tos / cala , cara / pala , para / 

Pota, gata, mica, tela, dona, cama, vaca, cara, fama, nena, 
hola, fila, pala, toca, fica, boca, miro, dono, bufa.

Evitarem les paraules amb síl.labes de més de dues grafies.
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3 Acomiadar-se

Tal i com vàrem establir un diàleg al començament de la unitat, n'establirem un altre 
al final, que ampliarem a cada classe.

Professor  - Bé, avui ja hem acabat.

Alumne   -   Gràcies professora

Professor  - De res, fins demà.

Alumne    -  Adéu, fins demà.
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1 Saludar

Al manual d'exercicis apareix un diàleg 
més senzill, però aquí presentem un 
exemple d'ampliació d'aquell diàleg per 
tal que el puguem canviar i fer que els alumnes s'acostumin a situacions diferents. Els 
demanarem que “interpretin” el diàleg per parelles. Com que molts l'hauran memoritzat, si 
ho veiem factible, podem treballar les entonacions del diàleg.

Client      - Hola, què tal?

Cambrer - Bé, gràcies. I vostè?

Client      - També bé, gràcies.

Cambrer  - Què vol vostè?

Client       - Un cafè amb llet, si us plau.

2 Repàs

2.1  De les vocals i de les consonants

1 Escriurem a l'esquerra de la pissarra les consonants, en 
columna, i a la dreta les vocals. (És important que deixem un 
espai gran entre consonants i vocals perquè hagin de   
“buscar” les lletres).

2 Cridarem un alumne/a perquè llegeixi la combinació que 
indiquem. Després anirem cridant els alumnes d'un en un 
perquè vagin llegint les diferents combinacions indicades; 
repetirem l'exercici diverses vegades i anirem accelerant el 
ritme a poc a poc.

Alerta amb les combinacions en què les consonants canvien 
el so segons la vocal.

Tornarem a insistir en:

I.   - Les diferències:                           B (V)  i   P D i T CA y GA

II.  - Les similituds de pronunciació: B i V; SE i CE CA i QUE

III. - Les dificultats:                                   L; M; N; R;
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2 Repàs ( cont. )

2.2  Exercicis

1 Farem diversos exercicis dictant paraules que hauran 
d'escriure i pronunciar. (Comprovarem sempre amb el grup 
que tothom hi està d'acord).

2 Lletrejarem diverses paraules perquè els alumnes les 
escriguin, en pronunciïn les síl.labes i finalment les llegeixin.

3 Donarem a cadascú un paperet amb una paraula escrita 
perquè vagin lletrejant la seva paraula en veu alta. Quan el 
primer ha acabat de lletrejar (sempre deixarem que ho facin 
tres o quatre vegades), una altra persona surt a la pissarra per 
escriure-hi la seva versió. Comprovarem amb el grup si hi 
estan d'acord i, finalment, qui ha lletrejat dirà si és correcta o 
no. Aquest exercici es pot fer “en cadena”, és a dir que qui hagi 
escrit a la pissarra sigui el següent a lletrejar.

3 Grups de consonants

Escriurem a la pissarra els grups següents:

BL, BR, CL, CR, DR, FL, FR, GL, GR, PL, PR, TR

Presentarem en aquesta unitat RR, SS, LL, NY,TX com a grups de consonants amb una 
pronunciació especial. (Si el grup ho permet, podem aprofitar per distingir LL / L.L)

Repassarem, també, la pronunciació de GU i QU segons si pronunciem la U o no. 
(Deixem a criteri del professor/a, segons el grup, la conveniència d'introduir GÜ I QÜ o 
no).

Pronunciarem clarament cada grup de consonants, primer separant de manera 
exagerada cada so i després accelerant a poc a poc el ritme fins que arribarem a 
l'associació gairebé automàtica de cada grup de consonants.
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3 Grups de consonants ( cont. )

3.1  Pronunciació de consonants

Els alumnes hauran de repetir la combinació de consonants que el 
professor/a indiqui a la pissarra, primer tots junts en grup i després 
dividint la classe en dos o més grups. Com sempre anirem accelerant 
el ritme de mica en mica per tal de crear els automatismes de 
pronunciació. Tot seguit, continuarem amb el mateix exercici, però 
ara el farem fer individualment i escollirem un grup de consonants a 
l'atzar, sempre lentament al principi i augmentant el ritme a poc a 
poc.

La repetició d'aquest tipus d'exercicis fa que els alumnes s'adonin 
ràpidament de quin és l'objectiu i ens permet de centrar-nos en 
l'aprenentatge de la llengua i no passar massa temps en l'explicació i 
la comprensió d'exercicis nous o diferents.

3.2  Grups de consonants i síl·labes

Escriurem grups de consonants a l'esquerra de la pissarra.

Escriurem vocals a l'altra banda.

Repassarem les vocals i pronunciarem alguns grups de consonants i 
vocals: separarem clarament els sons al començament i anirem 
accelerant el ritme a poc a poc fins aconseguir el so global de les 
síl.labes.

BRE, CLI, CRO, DRU, FRA, GLO, GRU, QUE, PLE, PRO, TRA, TXI, 
LLO, BRO, BLU, CLA, CRE, DRI, FLO, FRE, GLA, GRI, PLA, PRE, 
TRI, FLE, BLA, GUI, NYA

Cridarem els alumnes individualment  per torns, o a l'atzar, perquè 
llegeixin les combinacions que els indicarem i anirem accelerant el 
ritme.
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3 Grupos de consonantes ( cont. )

3.3  Lletrejar paraules

1 Lletrejarem una paraula (dues o tres vegades si cal) i els alumnes 
l'hauran d'escriure.

2 Corregirem lletrejant i escrivint nosaltres a la pissarra o bé 
demanant a algú que ho faci.

3 Els demanarem que separin les paraules en síl.labes i que expliquin 
per què ho han fet així. Comprovarem amb tot el grup que s'ha fet 
correctament i els recordarem que cada síl.laba ha de tenir, com a 
mínim, una vocal.

4 Repetirem la pronunciació síl.laba per síl.laba tot exagerant la 
síl.laba tònica. (És important remarcar aquest aspecte si, en un altre 
nivell, hem d'introduir la neutralització vocàlica).

5 Els demanarem que intentin pronunciar la paraula que hi ha escrita 
a la pissarra.

Després, corregirem i repetirem amb ells diverses vegades la paraula per 
crear automatismes en la pronunciació.

Paraules per lletrejar, segmentar i pronunciar:

Ploma, problema, obra, bicicleta, clara, agradable, 
truca, prima, frase, frega, floreta, tramita, esquena, 
equilibri, àguila, esquema, plata, clava, estrangera, 
treballadora, preguntes, explica, taxi, xocolata, 
guitarra, pinya, llavi, gallina, muntanya,  braços, 
força, forca.

Hem inclòs explica, taxi i xocolata per començar a distingir 
els diferents sons de la lletra X i introduir la grafia IX.



No ens hem d'oblidar de practicar o establir un diàleg curt al començament de la 
classe.

De la llista de paraules de la Unitat 2, n'escollirem unes quantes per lletrejar-les:

- Lletrejarem una paraula.
- Els alumnes hauran d'escriure el que senten.
- Tornarem a lletrejar la paraula (dos cops si cal) per tal que s'autocorregeixin.
- Tot seguit demanarem que algú surti a la pissarra per escriure-hi el que ha fet al seu quadern. I 

comprovarem amb la classe si la paraula està escrita correctament.
- Demanarem a l'alumne/a que determini el nombre de síl.labes que conté la paraula (amb l'ajut del 

recompte de vocals).
- També haurà d'intentar pronunciar la paraula que acaba d'escriure.
- Per completar la tasca, repetirem diverses vegades la paraula i farem que els alumnes també la 

repeteixin.
- Realitzarem aquest procés amb cada una de les paraules que presenta l'exercici.

Repàs de vocals, consonants i grups de consonants

Consolidació

1- Prepararem uns paperets amb una paraula a cada un d'ells i els repartirem entre els alumnes.

2- Deixarem que es fixin en la seva paraula. Farem que cadascú lletregi el que hi ha al seu paperet i que la 
resta ho escriguin. Cadascú lletrejarà diverses vegades la seva paraula.

En aquest tipus d'exercicis, insistirem que els alumnes parlin en veu molt alta i clara (per exemple sense 
posar-se la mà davant de la boca).

Aprofitarem l'exercici per introduir un diàleg senzill com ara:

(Quan comencen a lletrejar una paraula): “Preparats/des?”, i ells han de contestar: 
“Preparats/des!”. Quan l'alumne/a acabi de lletrejar, haurà de dir: “Ja està”.

Amb aquest tipus de diàlegs, estem intentant que adquireixin confiança en ells mateixos i, alhora, 
estem creant uns automatismes de comunicació.

3- Quan els alumnes han escrit la paraula al seu quadern, farem que algú surti a la pissarra per tornar-hi a 
escriure, un cop més, la paraula. Amb la resta de la classe veurem si està escrita correctament. Un cop 
han arribat a un consens, si cal, intervindrem per corregir, però tornant a lletrejar i exagerant la 
pronunciació de cada lletra per tal que notin les diferències que hi pugui haver.

4- Abans que l'alumne/a torni al seu lloc, li demanarem que separi la paraula en síl.labes (verificarem que 
la resta de la classe hi està d'acord) i li direm que intenti pronunciar-la (ho tornarem a verificar amb el 
grup). Al final, el professor/a pronunciarà la paraula i els la farà repetir, individualment i en grup. 

Quan introduïm una paraula nova, intentarem pronunciar-la primer separant clarament cada 
so i després, l'anirem repetint diverses vegades “lligant” els sons cada cop una mica més. 

5- Repetirem l'exercici amb cada alumne/a.
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Unitat 3 1Professor/a



En aquest exercici intentarem que els alumnes aprenguin a pronunciar les combinacions de 
consonants i vocals que els aniran apareixent.

- Escriurem a l'esquerra de la pissarra números d'1 a X i una sèrie de consonants o grups de 
consonants. A la dreta, hi escriurem els mateixos números d'1 a X i unes vocals o grups de vocals.

- Direm un número de l'esquerra i un de la dreta i cridarem un alumne/a perquè pronunciï la 
combinació sencera de consonants i vocals. Ho anirem fent amb tots els alumnes i variant les 
combinacions. Aquest exercici el farem lentament al principi i anirem accelerant el ritme a poc a 
poc. No dubtarem mai a repetir moltes vegades les pronunciacions, en grup o individualment. Cal 
crear automatismes de pronunciació.

Podem utilitzar la pissarra d'aquesta manera:

1 D AI 11

2

3

4

5

2

3

4

5

GR

BL

P

FR

OU

IE

EU

O

(De moment no ens ocupem de saber si una combinació de vocals forma diftong o hiat, ni tampoc 
d'especificar el so consonàntic de la I)

1. Escriurem a la pissarra els grups:

AE,AI,AO,AU,EA,EI,EO,EU,IA,IE,IO,IU,OA,OE,OI,OU,UA,UE,UI,UO

- Pronunciarem cada grup diverses vegades, només el professor/a.
- Pronunciarem cada grup i els alumnes, tots junts, el repetiran.
- Els demanarem que els repeteixin individualment. Indicarem un grup de vocals i anirem cridant els 
alumnes a l'atzar. Accelerarem el ritme a poc a poc.

Grups de vocals

Direm: 2 i 5  i l'alumne/a haurà de llegir: GRO

3

3.2

3.1
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Lletrejar paraules amb grups de vocals:

1- Lletrejarem una paraula dues o tres vegades si cal (sense escriure-la a la pissarra); demanarem 
que els alumnes l'escriguin al seu quadern i verificarem allò que escriuen.
2- Corregirem tot lletrejant i escrivint a la pissarra.
3- Un alumne/a tallarà la paraula en síl.labes, explicarà per què ho fa d'aquesta manera i intentarà 
pronunciar la paraula.
4- Verificarem que el grup hi està d'acord.
5- Pronunciarem la paraula separant clarament tots els sons i, després, l'anirem repetint cada cop 
amb els sons més “lligats” i accelerant el ritme de pronunciació.
6- Els demanarem que repeteixin la paraula, primer en grup i després individualment.

Paraules per lletrejar, tallar i pronunciar:

riu, glòria, bou, peu, moure, reina, causa, pausa, deute, paella, neutral, nou, Europa, gràcies, quadern, 
iogurt, llengua, avui, vídua, quan, quatre, quadre, ciutat, llei, iot, quota, quan, suau, guàrdia, violí, 
ciències, aire, contínua, boina, auto, noi, paraigua.

No explicarem el significat de les paraules, només les utilitzarem per fer exercicis de lletrejar, lectura i 
escriptura.

Una variant d'aquest exercici consisteix a escriure a la pissarra una paraula i fer que els alumnes la 
lletregin, la tallin i la pronunciïn.

(Si el grup ho permet i el professor/a ho considera oportú, es poden incloure en aquesta llista paraules 
com caixa, reixa, noia,…i anar introduint les variants de pronunciació).

Paraules amb grups de vocals
1. Prepararem uns paperets, hi escriurem paraules i en donarem un a cadascú.

2. Per torns, un alumne/a lletrejarà la seva paraula i els altres l'escriuran.
3. Quan s'ha acabat de lletrejar la primera paraula, un altre alumne/a l'escriu a la pissarra.
4. L'alumne/a de la pissarra també haurà de segmentar i pronunciar la paraula.
5. Comprovarem que tots hi estan d'acord.
6. Els demanarem que repeteixin la paraula, primer en grup i després individualment.
7. Qui escriu a la pissarra és el següent a lletrejar la paraula del seu paperet.

Abans i després de cada lletrejat, insistirem que els alumnes preguntin “preparats/des?” i que diguin “ja 
està” quan han acabat de lletrejar.

A - Bé, volen fer alguna pregunta?

B - Per ara no, gràcies.

A - De res, fins la setmana vinent.

B - Adéu, fins la setmana vinent

A - Que tinguin un bon cap de setmana.

B - Gràcies, igualment.

3.3

3.4

4

Grups de vocals
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Consolidació i números

2- Repassarem la llista de paraules de la Unitat 3, n'escollirem unes quantes i les 
lletrejarem. Els alumnes les escriuran. Corregirem en grup i, tot seguit, demanarem a 
un alumne/a que surti a la pissarra per separar la paraula en síl.labes i per llegir-la 
sencera. Comprovarem sempre amb el grup si és correcte abans de fer-los repetir 
diverses vegades la paraula.

Aquests diàlegs de principi i final 
de cada classe i unitat són 
indicatius de diverses situacions 
que poden util itzar-se per 
memoritzar expressions i adquirir 
mecanismes de llenguatge. Són 
senzills i poden representar-se fàcilment davant del grup sencer. Són diàlegs que 
podem interpretar, també, amb els alumnes més atrevits per mostrar exemples de 

11 Diàleg

A - Bona tarda. On va vostè?
B - Bona tarda. Vaig al mercat a comprar fruita.
A - Puc venir amb vostè?
B - I tant que sí!
A - Doncs, anem-hi!

1- Repassarem vocals, consonants, grups de consonants i grups de vocals.

Com a 3.3.2 escriurem a la part esquerra de 
la pissarra uns números i, a la part dreta, els 
mateixos números.
A continuació, cridarem un alumne/a i li 
demanarem que associï i pronunciï les lletres 
o grups de lletres que es corresponen amb 
els números. Com ja hem anat fent altres 
vegades, accelerarem a poc a poc el ritme i 
cridarem els alumnes per torns o a l'atzar.

2

1 D AI 11

2

3

4

5

2

3

4

5

GR

BL

P

FR

OU

IE

EU

O

Repàs
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Com ja hem vist a les lliçons anteriors, en aquest estil d'exercici, haurem d'insistir que cada alumne/a pregunti als 
altres “Preparats/ades?” abans de començar a lletrejar la seva paraula i que els altres contestin “sí”, “no” o 
“preparats/ades”. Quan un ha acabat de lletrejar la paraula, li demanarem que no s'oblidi de dir “ja està”.

1- Retallarem uns quants termes de la llista de l'annex de termes traduïts al xinès, 
donarem un paperet a cadascú i demanarem que no l'ensenyin al company/a.

2- Cadascú lletrejarà la seva paraula per tal que els altres l'escriguin.

3- Quan un alumne/a ha acabat de lletrejar (dos o tres cops si cal) farem que un 
altre surti a la pissarra per escriure-hi la seva solució.

4- Comprovarem que tothom hi està d'acord i demanarem a l'alumne/a que ha 
lletrejat la paraula si està escrita correctament.

5- Després, demanarem a l'alumne/a de la pissarra que “talli” el que ha escrit en 
síl.labes i que intenti pronunciar la paraula. Tal com ho hem fet anteriorment, 
comprovarem que el grup està d'acord amb la pronunciació.

6- Avalarem la pronunciació tot repetint-la diverses vegades i demanant-los que 
tots junts la pronunciïn amb nosaltres.

7- Finalment, el grup haurà de demanar a qui ha lletrejat la paraula “Què vol dir  
(exemple de paraula lletrejada)? I haurà de contestar amb el significat en xinès 
però amb la frase “…. Vol dir_____________”.

8- I tornarem a fer-ho amb una altra persona…

Els nostres alumnes encara no poden formar frases, però sí que comencen a conèixer algunes 
paraules. Hem optat per escollir termes que els seran útils en la vida quotidiana (per orientar-se, 
llegir cartells,…)  i que ja coneixeran quan hagin d'utilitzar-los a  les properes lliçons. 

3 Consolidació
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Pronunciarem una paraula i els alumnes intentaran lletrejar-la.

Llistat de paraules :

AJUNTAMENT GENERALITAT POLICIA
BEURE PAGAR AMBULATORI
SEMÀFOR AUTOBÚS COTXE
EDIFICI DRETA ESQUERRA
EMPADRONAR BOTIGA ESCOLA
ESTRANGER TELÈFON ASCENSOR
FACTURA REBUT FOTO
FITXA FIRMAR COBRAR
INSCRIURE DIARI TELEVISIÓ
METGE INFERMER BOMBERS
NEN NENA INSCRIPCIÓ
PASSAPORT DOCUMENT IDENTITAT
RESTAURANT PARAULA ESPANYOL
SEGURETAT SOCIAL HOSPITAL CIGARRETA
TREBALLAR OMPLIR MENJAR
ADREÇA CORREUS MERCAT

Potser aquestes repeticions semblaran exagerades però estem donant confiança en l'ús 
de la llengua que els alumnes estan aprenent tal com molts xinesos aprenen el seu propi 
idioma, és a dir, que repeteixen  els caràcters que aprenen, tant escrivint-los com 
oralment. No ens oblidem que perquè un xinès pugui llegir un diari en xinès ha d'haver 
memoritzat uns 3000 caràcters diferents.
 

En aquest manual hem optat per introduir tots els números de cop, ja que generalment els nostres alumnes 
NO tenen problemes de coneixement dels números en el seu idioma i, sovint, són la primera cosa amb què 
es familiaritzen quan acaben d'arribar a un país.

      1. Escriurem els números del zero al nou amb xifres.
2. Pronunciarem cada número dos o tres cops i farem que els pronunciïn, primer en grup i 

després individualment.
3. Els demanarem que intentin escriure amb lletres les xifres que anirem repetint. Demanarem 

que algú surti a la pissarra per proposar la seva solució i comprovarem que el grup hi està 
d'acord.

4. Quan hàgim fet aquests números, passarem als següents: del 10 al 19.
5. Per fer del 20 al 29 haurem d'explicar que cal intercalar -i- entre les dues paraules que 

representen les xifres. I continuarem amb els següents.
6. Repassarem tots els números del zero al cent fent que un alumne/a diferent cada vegada vagi 

dient el número que segueix al que s'acaba de dir. El ritme d'aquest exercici ha de ser molt 
ràpid.

7. En el segon exercici escriurem a la pissarra un número que estigui entre 0 i 100 i farem que 
algú el pronunciï (de tant en tant podem demanar que el lletregin). Anirem accelerant el ritme a 
poc a poc.

4

5

Variant

Números
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A - I ara, és molt tard!

B -  És veritat! Jo també he de marxar!

A -  Doncs bé. Bona nit. Fins demà.

B - Fins demà. Bona nit.

6 Diàleg final
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Més números, Quina hora és?

A - Hola, bon dia.
B - Bon dia, com està vostè?
A - Cansat i tinc son.
B - Anem a fer un cafè ?
A - Sí, anem al bar de la plaça.
B - Bé, anem-hi!

Repassarem ràpidament les vocals, les consonants, els grups de vocals i els grups de consonants:

Escollirem unes quantes paraules per lletrejar-les :

Agredolç, ciutadà, matinada, pastanaga, tramitar,continuació, equilibrat, principi, preguntar, 
generalment, regalet, individualment, gelat, aprofitar, alumna, exercicis
professora, lletrejant, pronunciar, ajudant, guitarra, constitució, cullera, boníssim, ganivet, 
agricultura.

Lletrejarem; els alumnes escriuran; corregirem; els alumnes separaran les paraules en síl.labes i les 
pronunciaran… Repetirem tot junts la paraula. Deixarem les paraules escrites a la pissarra. Quan en 
tinguem escrites unes quantes, podrem introduir una activitat nova que anomenarem “El tren”.

      1- Repassarem totes les paraules de la pissarra i comprovarem que ja les saben pronunciar.
2- Taparem la pissarra i, al primer alumne/a, li direm que pronunciï una de les paraules.
3- Tot seguit, demanarem a un altre alumne/a que repeteixi la paraula que s'acaba de pronunciar 

i que n'afegeixi una altra.
4- Després, demanarem a una tercera persona que repeteixi les paraules anteriors i que, també, 

n'afegeixi una altra.
5- Seguirem demanant a cadascun d'ells que afegeixi una paraula al “tren” de paraules ja 

escollides pels companys.
6- Si algú dubta o no recorda alguna paraula, destaparem la pissarra per ajudar-lo.

En crear aquest tipus de diàleg hem de 
tenir en compte la dificultat que pugui 
haver-hi a l'hora de representar-lo si volem  
que l'entenguin sense haver de buscar cap 
paraula al diccionari.

11

2

Diáleg

També podem fer aquest exercici amb paraules que han anat aprenent 
mentre fèiem exercicis de lletrejar amb les traduccions d'aquests termes al 
xinès.

Repàs
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Tornarem a veure els números del zero al cent i els escriurem amb xifres perquè els 
pronunciïn i els lletregin o escriguin. Com a la lliçó anterior, insistirem que aquest 
exercici s'ha de fer a un ritme ràpid i, fins i tot, podem demanar a algú que surti a la 
pissarra per escriure-hi números que  una altra persona haurà de pronunciar. També 
podem demanar que un digui un número que un altre haurà d'escriure amb xifres.

Ara hem de veure els números a partir del cent. Aquesta part també pot fer-se bastant ràpidament. 
Deixarem que intentin descobrir com s'escriuen els números perquè entenguin com es formen. Per fer-ho, 
escriurem un número del tipus 143 perquè l'escriguin a la seva llibreta o a la pissarra.

Seguirem amb els 200 i explicarem que tots els números es construeixen de la mateixa forma.

A partir de 1000 podem anar encara més de pressa i escriurem números de 4 o 5 xifres perquè intentin 
pronunciar-los.

10.000 i 100.000 poden ocasionar algunes dificultats perquè en xinès 10.000 té un terme propi (wan) i 
100.000 és 10 vegades aquest terme (10 wan).

Caldrà recordar-los que només del 21 al 29 s'escriuen amb -i-.

Aquestes operacions, que generalment els nostres alumnes coneixen prou bé, no representaran cap 
altra dificultat que la memorització d'unes paraules més.

Les escriurem tal i com apareixen a continuació i farem exercicis de sumar, restar, multiplicar i dividir 
directament a la pissarra:

+ MÉS 3+4=7 tres més quatre són set
- MENYS 8-5=3 vuit menys cinc són tres
x PER 7x4=28             set per quatre són vint-i-vuit
/ ENTRE             15/5=3             quinze entre cinc són tres
  
Farem el mateix amb els termes següents:

, COMA    11,4 onze coma quatre
, AMB 11,4 onze amb quatre
% PER CENT 30% trenta per cent

Per acabar amb els numerals, podem fer que surti un alumne/a a la pissarra per escriure-hi 
una operació que un altre haurà de llegir. Quan ho hagi fet, aquest últim escriurà una nova 
operació que un tercer llegirà. Ho farem fins que cadascú hagi escrit i llegit una operació.

3

4

5

Números

Més números

Operacions
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Comentari cultural:

Si a Occident per comptar d'un a deu fem servir totes dues mans, els xinesos només 
n'utilitzen una. Per tant podem cometre errors sorprenents si utilitzem els dits per comptar.

Escriurem un diàleg a la pissarra i hi dibuixarem rellotges, seguidament explicarem el “i”, el “menys” i 
el “quart”; després anirem fent els exercicis per preguntar i dir l'hora amb els diàlegs al quadre.
Primer repetirem el diàleg amb la classe sencera i, després, cridarem els alumnes per parelles, 
dibuixarem un rellotge a la pissarra i els demanarem que repeteixin el diàleg per preguntar-se i dir-se 
l'hora.

- Perdoni, quina hora és?
- Són…………..
- Moltes gràcies.
- De res.
- Passi-ho bé.
- Passi-ho bé.

- Si us plau, quina hora és?
- És………….
- Gràcies
- De res.
- Adéu
- Adéu

6 ¿Quina hora és?

Farem notar que quan es contesta que l'hora és més d'una, es diu “són”.

 

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10
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Ho pot repetir, si us plau?
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Abans de seguir endavant amb la matèria hem volgut fer un incís breu amb la finalitat de clarificar 
alguns termes i formes que els alumnes hauran de conèixer i que seran de gran utilitat tant per a ells 
com per als professors.

Al llarg de la unitat proposem les formes més corrents que s'utilitzen en una classe, instruccions del 
professor/a als alumnes, com preguntar alguna cosa al professor/a, com demanar o donar les coses 
educadament, etc…Ho hem fet utilitzant moltes imatges que ajudin a entendre el significat dels termes. Tot i 
així, advertim que malgrat el suport d'aquestes imatges, caldrà que els professors representin les accions a 
classe per contribuir a la completa comprensió per part dels alumnes.

És, per tant, una unitat curta en la qual introduïm un ventall de termes i frases que els alumnes hauran de 
memoritzar, ja que seran aquests mateixos termes i frases els que hauran d'utilitzar quan vulguin preguntar 
o dir alguna cosa al professor/a.

Com sempre seguirem una pauta molt ordenada i repetitiva per aconseguir la completa comprensió del 
significat i practicarem tantes vegades com sigui possible la pronunciació de les paraules.

Proposem tres diàlegs curts on es plantegen tres situacions diferents. Treballarem aquests diàlegs seguint 
les pautes del diàleg inicial de la unitat 6, punt 1. En aquest cas, es pot demanar als alumnes més disposats 
a fer-ho que escenifiquin el diàleg per tal d'assegurar-nos que hi ha una bona comprensió dels significats.

En aquest apartat diferenciem dos blocs. D'una banda totes aquelles paraules i formes utilitzades pels 
professors que coneixem com a Instruccions de classe i, de l'altra, totes aquelles formes que seran útils als 
alumnes per comunicar-se amb nosaltres.

Per treballar aquestes formes recomanem que es vagi avançant d'una en una i que pensem diferents 
estratègies que ens ajudin  a fer comprendre el significat de cadascuna d'elles. Tanmateix, si tenim en 
compte que alguns conceptes són molt abstractes, per evitar malentesos hem cregut oportú, en aquesta 
part de la unitat, fer una traducció directa al xinès. L'objectiu d'aquesta lliçó és sobretot instrumental i, per 
tant, creiem que és important que els conceptes quedin molt clars.
Per a cada caràcter en xinès adjuntem la seva pronunciació equivalent en el nostre alfabet, ja que és 
convenient que, si més no,  puguem pronunciar en xinès les paraules que s'estan treballant.

Podem també associar un gest a cada un dels conceptes, per exemple: mà darrere l'orella per “escoltar”.
Realitzarem el gest i farem que repeteixin la paraula a la qual correspon. Un cop repassats tots els 
conceptes farem un gest a l'atzar i ells hauran d'associar aquest gest amb el terme que l'expressi. 
Repetirem aquest exercici diverses vegades, cada cop accelerant més el ritme i escollint diferents alumnes 
perquè responguin.

Finalment, podem demanar a un alumne/a que faci un dels gestos, que tiri una pilota a un altre alumne/a i 
que aquest digui en veu alta el terme al qual correspon el gest. Aquest, al seu torn, farà un altre gest i 
tornarà a tirar la pilota per tal que a qui toqui, digui el terme corresponent. I així successivament.

Unitat 6 1Professor/a

Examinar Escoltar Escollir Contestar Apuntar Omplir Canviar Llegir Ordenar Correcte Preguntar

12

11 Diàlegs

Parlem a classe
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Per explicar les expressions de cortesia, tal com hem fet anteriorment amb les instruccions de classe, haurem 
de recórrer a l'escenificació de les situacions en què es donen. Utilitzarem com a referència els dibuixos que 
apareixen amb cada una de les formes i, amb l'ajuda d'alguns alumnes, posarem en escena cada situació en la 
qual puguem utilitzar aquestes expressions. Resultarà, també, de gran utilitat l'aportació de fotos on es vegin 
reflectides aquestes situacions: al mercat, al metro, al carrer, etc.

Copiarem totes les preguntes, amb les respostes, a la pissarra. Les llegirem una a una i els alumnes les 
repetiran. Ho farem diverses vegades per practicar la pronunciació.

Formularem una pregunta i els alumnes, junts, contestaran. Ho farem amb totes les preguntes. Després 
deixarem que treballin per parelles, l'un pregunta i l'altre respon.

Per acabar es pot fer en cadena, fent servir una pilota que es van tirant els uns als altres. Primer, un fa la 
pregunta, llança la pilota i a qui li ha tocat, respon. Aquest mateix torna a fer una altra pregunta i llança la pilota a 
qui hagi de respondre. I així successivament.

Abans d'avançar més en les unitats, cal que l'alumne/a conegui com és aquest manual, quin llenguatge utilitza 
i què se li demanarà. És per aquest motiu que hi hem afegit aquest punt en què recollim les instruccions més 
importants que s'anirà trobant. Per treballar-lo recomanem “fer una ullada” al manual i identificar-hi les 
diferents instruccions que s'hi troben. Cada instrucció està associada a un dibuix i, per tant, els resultarà fàcil 
associar-ho amb la tasca que se li demana. Igual que en apartats anteriors, hi adjuntem la traducció al xinès 
per assegurar que hi hagi una comprensió completa dels termes. També adjuntem per als professors la 
pronunciació dels termes xinesos.

Ho pot repetir, si us plau? Unitat 6 2Professor/a

13

14

15

Som educats

Preguntar a classe

Al llibre
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Al llarg del manual sempre intentem mantenir una coherència en el 
tipus d'exercicis que proposem. A cada unitat procurem que el format 
dels exercicis sigui sempre el mateix per tal que els alumnes s'hi 
acostumin i vegin, de seguida, què és el que han de fer.

Tanmateix, aquesta unitat és lleugerament diferent ja que, més que 
pròpiament una unitat, es tracta d'una mena d'aturada per dotar els 
alumnes dels instruments que els calen per poder tirar endavant. Per 
aquest motiu els exercicis proposats són una mica diferents  dels de 
la lliçó anterior i dels que vindran després. D'altra banda, són 
exercicis molt simples que no els suposaran cap dificultat.

  

El format d'aquest exercici és conegut pels alumnes ja que n'han fet un d'igual a la lliçó 
anterior. Això ens estalviarà molta feina i podrem passar directament a fer-lo.

En primer lloc hem de llegir en veu alta cada una de les preguntes i les respostes 
corresponents i fer que els alumnes les repeteixin tots junts. Ho farem un parell de 
vegades ja que ens ha de servir per a dues coses, la primera, per repassar la 
pronunciació, i la segona, també molt important, per motivar-los a participar a classe i 
acostumar-los a parlar en veu alta.

Després, podem realitzar el primer exemple tots junts, per assegurar-nos que tothom ho 
entén.

Finalment, deixarem que facin la resta d'exemples per parelles. La correcció la farem en 
grup: cada vegada en sortirà un a la pissarra i hi anotarà la solució, la resta diran si hi 
estan d'acord o no i entre tots hauran d'arribar a un consens.

L'exercici que proposem tot seguit és presentat en un format nou per a ells, tanmateix no 
implica cap dificultat perquè té format de vinyeta amb els caràcters xinesos i amb els 
conceptes ja treballats a la primera part de la unitat.

Ho pot repetir, si us plau? Unitat 6 3Professor/a

16

17

Esculli

Completi
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Com l'anterior, aquest exercici es presenta amb dibuixos que han treballat a  la primera 
part de la unitat, per tant, els resultarà fàcil de reconèixer quina situació es correspon 
amb cada expressió.

La dinàmica a seguir és la mateixa que la dels exercicis anteriors.

La dinàmica d'aquest exercici serà la mateixa que hem seguit en els anteriors.

Aquí podem aprofitar per repassar la construcció de respostes seguint la tècnica de 
creuar les paraules i els colors. A més, repassarem l'exercici de lletrejar paraules 
estudiades en lliçons anteriors.

Ho pot repetir, si us plau? Unitat 6 4Professor/a

18

19

Esculli

Completi



Ejercicio de Comprensión Lectora2 - CONTESTECONTESTi

Tot seguint el que hem explicat a la introducció general, cal 
sistematitzar d'alguna manera el treball amb els diàlegs. Avançarem 
lentament i guiarem en tot moment el desenvolupament de l'activitat 
seguint sempre els mateixos passos:

Llegirem un parell de vegades el diàleg i els alumnes hauran d'escoltar 
atentament el que diem mentre romanen amb els llibres tancats.

Ara, amb els llibres oberts, llegirem una frase del diàleg i tots junts hauran de 
repetir-la.

A la tercera fase, representarem un dels personatges del diàleg i els alumnes, 
tots junts, representaran l'altre.

Farem el mateix exercici però invertint els papers.

Dividirem la classe en dos grups que representaran un personatge cada un.

Després treballarem per parelles, quan coneguin bé el diàleg. Escoltarem i corregirem si cal.

Finalment, escollirem aquells alumnes que s'hi vegin amb cor per realitzar el diàleg en veu alta 
per a tota la classe.

Aquestes etapes de desenvolupament del diàleg es poden variar en funció del grup; 
podem optar per allargar o escurçar el procés segons quina sigui la predisposició del 
grup-classe.
Evidentment, serà també un exercici excel.lent que memoritzin el diàleg per començar a 
adquirir fluïdesa.

Després d'explicar els termes que no coneguin, anirem fent les preguntes d'aquest exercici, començant per 
les formes més senzilles. Podem anar variant les preguntes i no insistirem que els alumnes facin frases 
completes, és a dir, que a la pregunta: Com es diu la cambrera? acceptarem que contestin: Carme, això 
voldrà dir que han entès la pregunta. Direm: Correcte  (és important que associïn aquesta paraula a la idea 
de ben fet) i tot seguit hauran de fer la construcció completa: La cambrera es diu Carme.

En aquest apartat s'explica com es construeixen les respostes de les preguntes realitzades amb 
pronoms interrogatius.

En primer lloc diferenciarem els diversos grups de paraules que constitueixen la pregunta i per fer-ho 
utilitzarem colors per tal que l'explicació resulti més gràfica. Posteriorment creuarem aquests grups fins 
a les noves posicions que ocupen a la resposta i farem notar com uns grups o paraules poden 
transformar-se i altres, no.

Aquesta manera gràfica, que utilitzarem al llarg del manual, evita que hàgim d'entrar en qüestions 
teòriques de gramàtica que només complicarien la comprensió tant de la forma com dels continguts.

A continuació, reprendrem les preguntes de l'exercici “2. Contesti” i les escriurem a la pissarra perquè 
els alumnes es puguin fixar en la forma de contestar.

Finalment, els demanarem que es facin les mateixes preguntes entre ells, per parelles.

CONTESTE

3 - CoM eS fa?

Llegim
1

2

3

Com es diu vostè?
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Personalitats

Primer de tot els deixarem uns minuts perquè es familiaritzin amb els termes i les imatges que 
apareixen.

Realitzarem una ronda de preguntes sobre el significat del lèxic que apareix. Posteriorment, 
preguntarem primer a tot el grup i després individualment de manera aleatòria, tot intentant 
accelerar el ritme a poc a poc, sobre cada un dels personatges:

D'on és la Marta?

De què treballa la Xia Hang?  Caldrà remarcar que la pregunta  De què treballa? es pot 
contestar dient: “…treballa de…” o “…és …” o “… fa de …”.

Quants anys té l'Alícia?

Per acabar, els alumnes faran les preguntes als companys. Per realitzar aquesta última part 
podem establir una cadena en la qual cada alumne/a contesti una pregunta que li hagi fet un 
company i que aquest en faci una de diferent a un altre company. Utilitzarem una pilota lleugera 
perquè la facin arribar a les persones que han de respondre les preguntes.

Com ja hem explicat a la introducció del manual, en aquests exercicis utilitzarem la forma “vostè” 
des del començament. Tampoc no elidirem cap subjecte.

No hem de témer treballar l'exercici encara que ens sembli llarg i repetitiu, cal fer-ho d'aquesta 
manera perquè n'automatitzin les respostes.

Exercici de consolidació:

Utilitzarem la llista de personalitats de l'annex 1, retallarem cada personalitat i en 
donarem una a cadascú.

Seguidament, els demanarem que, per parelles, se saludin, es facin les 
preguntes del primer diàleg estudiat i n'escriguin les respostes d'igual forma que a 
les fitxes.

Més endavant podrem utilitzar aquest exercici per introduir “ell” i “ella” (Com es 
diu ella ?)

Amb les mateixes preguntes que ja hem estudiat, ara els alumnes han d'emplenar fitxes amb 
les seves dades i amb les dels altres companys de classe.

Donarem, sense elaborar, els gentilicis masculins i femenins associats a 
un país. Seguim intentant crear automatismes, tant de 
pronunciació com de reconeixement de formes i paraules. No ens 
hem d'oblidar de preguntar-los d'on són per ampliar la llista de 
gentilicis amb els països representats a la classe.

Nom:

Edat:

Professió:

Origen:

5 - D’on és?

4

5
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Expressió escrita

Som al davant de diversos exercicis d'expressió escrita i, per tant, el nostre objectiu 
és que expressin per escrit les formes de resposta que hem anat treballant de forma 
oral fins ara.

Tanmateix, abans d'iniciar l'exercici, podem llegir les preguntes en veu alta per 
assegurar-nos que tothom les ha entès i, si cal, els les farem repetir en grup i 
individualment.

A “Esculli” intentarem que associïn tipus de respostes a tipus de preguntes. 
Deixarem que treballin primer per parelles i després verificarem amb tot el grup si 
han trobat les respostes.

En tot cas, sempre els demanarem que intentin justificar les seves respostes i 
comprovarem, amb la resta de la classe,  que tothom hi està d'acord.

“Contesti” treballa l'expressió escrita de les respostes. Podem realitzar-lo primer en 
grup, amb uns exemples de preguntes escrites a la pissarra, i utilitzant els colors de 
transformació de com es “creuen” les paraules o els grups de paraules per 
respondre les preguntes.

“Quina pregunta és” té com a objectiu fer entendre com es formen les preguntes i 
comprendre quins són els seus termes clau. Aquí també és molt important utilitzar 
els colors que hem fet servir fins ara.

Correccions

La correcció dels exercicis la farem en grup. Per a l'exercici 6.2 hauran de 
sortir a la pissarra a constestar la pregunta i per resoldre el 6.3 hauran de 
construir la pregunta. Per comprovar totes les solucions, preguntarem a la 
resta de la classe si estan d'acord o no amb la resposta, la qual cosa pot 
generar un debat a classe en L1 (llengua materna) que no interromprem. A 
partir d'aquí arribaran a un acord que nosaltres haurem de ratificar o no. 
Procedirem també així amb la resta de preguntes.

6 Personalitats

6.3

6.2

6.1
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Fins aquí hem treballat les formes dels pronoms personals Jo i Vostè (veg. Introducció) i ara, 
l'objectiu és introduir una  nova forma : Ell/Ella, per completar el grup JO  VOSTÈ- ELL/ELLA.

Per realitzar aquest exercici disposaran d'uns minuts per observar les fotografies i les preguntes 
que es fan, tot i que en aquestes alçades de la lliçó tant les fotografies com les formes de 
preguntes ja els resultaran molt més conegudes i el nivell de confiança que tindran en iniciar 
l'exercici serà molt més gran. Deixarem que treballin per parelles. Quan hagin acabat 
comprovarem les respostes amb la resta de la classe. Per fer-ho direm a cadascú que llegeixi la 
seva solució i la compararem amb la dels altres.

També podem variar l'exercici fent una de les preguntes i indicant una foto a l'atzar perquè 
siguin contestades. Ho farem accelerant una mica el ritme.

Finalment, farem que entre ells es formulin aquestes preguntes “en cadena”. Com a l'exercici 4 
podem utilitzar la pilota lleugera que s'aniran passant.

Com es fa?

Com es diu vostè?

Jo em dic Fèlix

Vostè es transforma en Jo

es

diu

Com

es transforma en

es transforma en

es transforma en

em

dic

Félix

Recomanem no donar explicacions que requereixin conceptes gramaticals que els puguin 
resultar complexos, és a dir, no parlarem de CD, CI, Subjecte… Per ara prescindirem 
d'aquesta terminologia. Resultarà molt més útil que memoritzin aquestes transformacions.

Com es diu ella ?

Ella es diu Wang Xin Mei

Ella -no canvia- Ella
es es

diu diu

Com Wang Xin Mei

7 Parlem d’ell i d’ella. Ell i Ella

7.1

7.2

es transforma en

-no canvia-

-no canvia-
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La frase amagada

Farem nosaltres un parell de frases com a exemple del desenvolupament de l'exercici, després els 
alumnes el continuaran, per parelles o individualment.

Correcció

La correcció es farà en grup. Cada alumne/a sortirà a la pissarra i hi escriurà la frase que ha 
format, la resta diran si és correcta o no i pot ser que es generi un debat en llengua materna- L1 
(que no interromprem). A partir d'aquí farem la correcció per a tota la classe.

Llegirem cada frase en grup i individualment.

Un cop fetes les correccions, realitzarem la segona part de l'exercici. Els alumnes faran la 
pregunta que correspon a la frase reconstruïda, per exemple: D'on és la Sílvia?... La Sílvia és de 
Londres, com a l'exercici 6.3 o contestaran la pregunta reconstruïda.

Quan s'ha acabat l'exercici 8 podem anar cridant els alumnes a l'atzar perquè llegeixin una frase 
reconstruïda. Accelerarem el ritme a poc a poc i anirem corregint, si cal, la pronunciació.

Aquest espai serveix perquè cadascú treballi de manera individual i independent. Haurem d'anar 
explicant que és aquí on han d'anotar tot el vocabulari que vagin aprenent al llarg de la unitat i 
que, a més, caldrà que aprenguin de memòria. És un treball que haurem de revisar 
periòdicament.

Com ja hem explicat a les “instruccions generals”, els alumnes xinesos no estan acostumats a 
prendre nota de res durant una classe. Per tant, haurem d'indicar cada vegada les paraules que 
han d'anotar i comprovar que tothom té la seva pròpia llista de vocabulari.

Lèxic

8

9
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Llegim

Treballarem aquest diàleg seguint les 
instruccions proporcionades al diàleg amb què 
iniciàvem aquesta lliçó. Hi introduirem, això sí,  
les modificacions oportunes tenint en compte 
les diferències entre un diàleg i l'altre.

10

      1. Lectura 2 cops per part del professor/a. Els alumnes no tenen el text.
2. Lectura per part del professor/a i els alumnes segueixen amb el text.
3. Lectura de cada línia per part del professor/a, repetida pels alumnes en grup.
4. Lectura per part del professor/a dels personatges de Carme i Ramir i de Xu Xing per 

part dels alumnes.
5. Intercanvi de papers.
6. Lectura dels alumnes en dos grups.
7. Lectura dels alumnes intercanviant els papers.
8. Lectura per parelles.
9. En 3 grups de tres repetir els passos 6-7-8.

¿CoM eS fa?11

Farem un repàs de “creuar” les preguntes i les respostes. Escriurem una 
pregunta i demanarem que “creuin” la resposta o escriurem una resposta i 
demanarem que “creuin” la pregunta.

12 Contesti

Formularem diverses preguntes sobre el diàleg al grup sencer.  A continuació, els anirem 
cridant d'un en un  perquè contestin una pregunta en particular. Finalment, amb la pilota 
lleugera, cadascú farà una pregunta a qui ha tirat la pilota. Qui rep la pilota contesta i torna a 
tirar-la a algú altre després de formular-li la pregunta.
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Xu Xing
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Marta
Secretària
36 anys
Francesa de París

 

Ivan
Taxista
35 anys
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31



2AnnexPersonalidats

Mètode d’ensenyament de català per a xinesos

Alicia
Dependenta
23 anys
Italiana de Roma
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45 anys
Anglesa de Londres

Masai
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34 anys
Japonesa de Tòquio
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Cambrera
32 anys
Argentina de Buenos Aires
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Artista
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Estudiant
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Marroquina de Rabat
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A - 

B - 

A - .

Hola, Com està?

Bé, gràcies. I vostè?

Bé, gràcies

L’Alfabet
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1 Saludar

2

2.3

2.1

2.2
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D d d T t t

R r r L l l M m m N n n

Z z zS s sS s s F f f

CA CO CU

GA GO GU

CE CI

GE GIGI

SA SE

CE

SI

CI

SO SU

JA

GE GI

JO JU GA

GUE GUI

GO GU

B b b V v v=2.4

2.5

2.6.b

2.6.a

B V P p p�
�

� � �
��

B A  B E B I  B O 

D A  D E D I  D O 

F A F E F I  F O 

MA ME MI MO MU

HA HE HI HO HU

KA KE KI KO KU

LA LE LI LO LU

NA NE NI NO NU

PA PE PI PO PU

RA RE RI RO RU

SA SE SI SO SU

TA TE TI TO TU

VA VE VI VO 

WA WE WI WO 

XA XE XI XO 

ZA ZE ZI ZO 

B
T
Z
M
J
A
O
U

A
E
I
O
U
F
N
T

CA

QUE QUI

CO CU
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2.7.a

2.7.b

2.7.c

d.  o.  n.  a.

d.  o.  n.  a.
   dona

d.  o.  n.  a.

d.  o.  n.  a.
  do.  na.
    dona
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Acomiadar-se

A - Bé, avui ja hem acabat.

B - Gràcies, professor.

A - De res, fins demà.

B - Adéu, fins demà.

3
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Saludar

Client      - Hola, Bon dia.

Cambrer - Bon dia. Què voldrà vostè?

Client     - Un cafè amb llet, si us plau.

Repàs

A E I O U      B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z

11

2

2.1

Grups de consonants

B = V �P

D � T

CE = ZE CI = ZI

�CA = KA     GA CO = KO    GO� CU = KU    GU�
L   M   N   R� � �

F   S�

2.2 Ejercicios

T + A = TA

 

A
E
I

T
F
G
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CI = ZI SE = CE SI = CI

CO   QUO�CA   QUA�

SO   ZO�

Unitat 2 1Alumne/a
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3.1

Grups de consonants3

       BL   BR  TX
       CL   CR  NY
              DR
        FL  FR
LL    GL  GR
RR   PL  PR
SS          TR

DR GR FL
PL TR FR
GL PR 
LL RR
NY TX

DR GR FL PL
TR FR GL PR
      LL RR
      NY TX
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Diàleg final

A - Bé, avui ja hem acabat.

B - Gràcies, professor.

A - De res, fins demà.

B - Adéu, fins demà.

A - No s'oblidin dels deures.

B - És clar que no.

4

3.3

3.2
BL

DR
QU
CL
GR
RR
TX

TR

SS
CR
FL
LL
GU
PL
FR
BR
NY

A

I
O
U

E

+

T R + E = TRE

B. I. C. I. C. L. E. T. A.

b. i. c. i. c. l. e. t. a. 
     bi. ci. cle. ta.
         bicicleta
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Grups de consonants Unitat 2 3Alumne/a



 

A - Hola, Bon dia.

B - Bon dia. Com està vostè ?

A - Bé, gràcies. Però tinc molta feina.

B - Vostè està cansat?

A - Sí, bastant.

Repàs

Ploma
Problema

Obrera

Bicicleta

Agradable

Truco

agredolç Frase

Matinada

Floreta

Tramitar

Equilibrada

Esquema

Plata

parla

braços

estrangera

Treballadora

Pregunta

caixa

carro

Correcta
quatre

Barcelona

Explica

Guitarra

xinesa

pluja

Gallina

Grups de vocals

11

M.  A.  T.  I. N. A. D. A. 
A. G. R. A. D. A. B. L. E.

A. GRA. DA. BLE.
    AGRADABLE
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Preparats?

Preparats!

Consolidació2

 

Ja està!

G A T , G O S,
G A L L I N A, ...
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Grups de vocals Unitat 3 2Alumne/a



1 D AI 11

2

3

4

5

2

3

4

5

GR

BL

P

FR

OU

IE

EU

O

 

Grups de vocals

AE ae

EA ea

IA ia

OA oa

UA ua

IE ie

OE oe

UE ue

AI ai

EI ei

OI oi

UI ui

AO ao

EO eo

IO io

UO uo

AU au

EU eu

IU iu

OU ou

3

3.2

2 + 5?

2 + 5 = GRO

3.1
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Grups de vocals Unitat 3 3Alumne/a



 

A - Bé, volen fer alguna pregunta?

B - Per ara no, gràcies.

A - De res, fins la setmana vinent.

B - Adéu, fins la setmana vinent.

A - Que tinguin un bon cap de setmana.

B - Gràcies, igualment.

4

3.3

G. A. T. , G. O. S.,
G. A. L. L. I. N. A., ...

3.4
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Riu

Glòria

Bou

Peu

Moure

Reina Causa

PausaDeute

Paella
Neutral

Nou

Europa

Gràcies

QuatreIogurtLlengua Avui
Vídua

Quan

Quadre
Ciutat

Llei Iot

QuotaSuau

Guàrdia

Ciències Aire

Boina

Auto

Paraigua

Noi

Grups de vocals Unitat 3 4Alumne/a



 

Reforç i números

A - Bona tarda. On va vostè?

B - Bona tarda, me'n vaig al mercat.

A - Puc venir amb vostè?

B - I tant que sí!

A - Doncs, anem-hi!

11 Diàleg

AI 1
OU 2
IE 3
EU 4
 O 5

1 D
2 GR
3 BL
4 P
5 FR

AI 1
OU 2
IE 3
EU 4
 O 5

+
PL + OU = PLOU

2 Repàs

  

f. i. n. e. s. t. r. a.
f. i. n. e. s. t. r. a. f. i. n. e. s. t. r . a.

   fi. nes. tra.
      finestra

2.1

2.2
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Unitat 4 1Alumne/a



 

3 Consolidació

s. e. m. à. f. o. r. 
Què vol dir
       semàfor?

se. mà. for. 
  semàfor
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Reforç i números Unitat 4 2Alumne/a



 

4 Variant

HOSPITAL
H. O. S. P. I. T. A. L.
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Reforç i números Unitat 4 3Alumne/a



5 Números

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 0 

1 1 

1 2 

1 3 

1 4 

1 5 

1 6 

1 7 

1 8 

1 9 

2 0 

2 1 

2 2 

2 3 

2 4 

2 5 

2 6 

2 7 

2 8 

2 9 

3 0 

3 1 

3 2 

3 3 

3 4 

3 5 

3 6 

3 7 

3 8 

3 9 

4 0 

5 0 

6 0 

7 0 

8 0 

9 0 

1 0 0 
 

15Mètode d’ensenyament de català per a xinesos  -  La Formiga

Reforç i números Unitat 4 4Alumne/a



 

A - I ara, és molt tard!
B - És veritat! Jo també he de marxar!
A - Doncs bé. Bona nit. Fins demà.
B - Apa, fins demà. Bona nit.

6 Diàleg final
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Reforç i números Unitat 4 5Alumne/a



Més números, Quina hora és?

A - Hola, bon dia.
B - Bon dia, com està vostè?
A - Cansat i tinc son.
B - Anem a fer un cafè ?
A - Sí, anem al bar de la plaça.
B - Doncs anem-hi!

11 Diàleg

2 Repàs

 

p. r. o. n. u. n. c. i. a. r.

pro. nun. ci. ar.
   pronunciar

2.1

2.2 El tren

agredolç ciutadà
matinada pastanaga
Tramitar continuació
equilibrat principi
preguntar generalment
regalet individualment
gelat aprofitar
alumna exercicis
professora lletrejant
pronunciar ajudant
guitarra             constitució
cullera boníssim
ganivet agricultura
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Unitat 5 1Alumne/a



3 Números

1 0 1 

1 0 2

1 0 3 

1 1 5 

1 6 8 

1 8 2 

1 5 9 

1 4 4 

1 7 3 

1 9 9 

2 0 0 

3 0 0 

4 0 0 

5 0 0

6 0 0 

7 0 0 

8 0 0 

9 0 0 

25
vint-i-cinc

18Mètode d’ensenyament de català per a xinesos  -  La Formiga

4.1

4

Més números, Quina hora és? Unitat 5 2Alumne/a



 

5

Més números

Operacions

+

-

x

/

Més

Menys

Per

Entre

3  4  7+ =

8  5  3- =

7  4  28x =

15  5  3/ =

Tres  quatre  setmés son

Vuit  cinc  tresmenys són

Set  quatre  vint-i-vuitper són

Quinze  cinc  tresentre són

,

% Trenta per centPer cent

Coma

Amb

Onze  quatrecoma

Onze quatreamb 

11 4,

11 4,

30 %

1 0 0 0 

2 1 4 5 

3 8 2 9 

4 3 0 3 

5 0 0 7   

6 9 3 1 

7 5 6 4

8 8 8 8 

9 0 7 0

1 9 4 9 

1 0. 0 0 0 

1 0 0 . 0 0 0 

1 . 0 0 0 . 0 0 0

1  0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 

1 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 0 
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Més números, Quina hora és? Unitat 5 3Alumne/a



A Si us plau, quina hora és?
B És la una (en punt).
A Gràcies.
B De res.
A Adéu.
B Adéu.

A Perdoni, quina hora és?
B Són dos quarts de cinc.
A Moltes gràcies.
B De res.
A Passi-ho bé
B Passi-ho bé.

A Perdoni, quina hora és, si us plau?
B Són tres quarts menys cinc de set.
A Gràcies.
B De res.
A Adéu.

B Adéu

A Disculpi, quina hora és, si us plau?
B Són tres quarts de tres.
A Moltes gràcies.
B De res.
A Passi-ho bé.
B Passi-ho bé.

-Si us plau, quina hora és?
-És………….
-Gràcies.
-De res.
-Adéu.
-Adéu.

6 Quina hora és?

-Perdoni, quina hora és?
-Són…………..
-Moltes gràcies.
-De res.
-Passi-ho bé.
-Passi-ho bé.
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Més números, Quina hora és? Unitat 5 4Alumne/a
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Més números, Quina hora és? Unitat 5 5Alumne/a



1 Diàlegs

A - Perdoni, arribo tard. Puc passar ?
B - Sí, endavant.
A - Gràcies!

A - Perdoni professor, ho pot repetir, si us plau?
B-  És clar que sí.
A - Gràcies!

 

A - Xu Xing, em pot donar el seu llibre, si us plau?
B - És clar que sí.
A - Gràcies Xu Xing!

11

22

33

22Mètode d’ensenyament de català per a xinesos  -  La Formiga

Ho pot repetir, si us plau? Unitat 6 1Alumne/a

1



 

Parlem a classe

2.1 El professor parla

2.2 L’alumne parla

- Perdoni professor, ho pot 
repetir, si us plau?

- Perdoni professor, no ho entenc.
- Ho sento, no ho entenc.
- Perdoni professor, no ho comprenc.
- Ho sento, no ho comprenc.

- Si us plau, parli més a poc a poc.
- Més lent, si us plau.

23Mètode d’ensenyament de català per a xinesos  -  La Formiga

Ho pot repetir, si us plau? Unitat 6 2Alumne/a

2

Escolti - Escoltin Llegeixi - Llegeixin Contesti - Contestin

Correcte - Bé Ordenar Omplir Escollir
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3 Som educats

A - 
B - 

Perdoni, puc passar ?
És clar que sí.

Gràcies!
De res!

Perdoni!

Preguntar a classe

Com s'escriu el seu nom?
Què és això 
Què vol dir això 
Com es diu 
Com s'escriu
Com es pronuncia això
Com s'escriu 
Com s'escriu això

?
?

 _________  en català?
 _________ ?

?
____________ ?

?

El meu nom s'escriu
Això és

 ____________ .
 ______________ .

__________ vol dir __________ .
Es diu ______________ .
Es pronuncia _________ .
Això es pronuncia ________________ .
__________ s’escriu ____________ .
Això s’escriu ___________________ .

Al llibre

3

5

4

Examinar Escoltar Escollir Contestar Apuntar

 

Omplir Canviar Llegir Ordenar Correcte Preguntar



Esculli

Ho pot repetir, si us plau?

Sí, endavant

No puc

És clar que sí

Em pot donar el seu llibre?

És clar que sí

Sí, passi

Arribo tard

Puc passar?

És clar que sí

Sí endavant

Arribo tard

Completi

Escolti _______ _______ _______ _______

_______ _______ _______ _______

Esculli

Gràcies.   De res.

Perdoni, puc passar?- És clar que sí.

Ho sento, arribo tard  -  No passa res, entri

Gràcies.  De res

Perdoni, puc passar.

Ho sento,arribo tard - No passa res, entri.

 

Gràcies.  De res

Perdoni, puc passar?  És clar que sí.

Ho sento, arribo tard  No passa res, entri.
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Ho pot repetir, si us plau? Unitat 6 4Alumne/a

6

7

8

_______ _______ _______ _______

_______ _______ _______ _______
 

______________



 

Completi

Com s'escriu el seu nom? El meu nom s’escriu X U X I N G

Què és això? Això és ___________

Què vol dir “Gràcies”? _________ vol dir _________

Què vol dir això? Això vol dir ____________

Com es diu “Ni Hao” en català? Es diu _______________

Com es diu “Ni Hao” en català? Això es pronuncia ______________

Com s'escriu “de res”? __________ s’escriu_________

Com es lletreja “de res? __________ es lletreja __________

26Mètode d’ensenyament de català per a xinesos  -  La Formiga

Ho pot repetir, si us plau? Unitat 6 5Alumne/a

9



 

CoM e S fa?

 

 

Carme: Hola, Bon dia!
Xu Xing: Hola, Què tal ?
Carme: Molt bé, gràcies! I vostè?
Xu Xing: Molt bé també.
Carme: Com es diu vostè?
Xu Xing: Jo em dic Xu Xing. I vostè?
Carme: Jo em dic Carme.
Xu Xing: D'on és vostè?
Carme: Jo sóc argentina, de 

Buenos Aires. I vostè?
Xu Xing: Jo sóc xinès, de Shanghai.
Carme : Quants anys té vostè ?
Xu Xing : Jo tinc 35 anys. I vostè?
Carme: Jo tinc 32 anys.
Xu Xing: De què treballa vostè ?
Carme: Jo sóc cambrera. I vostè ?
Xu Xing : Jo no treballo, jo sóc 

estudiant.
Carme: On viu vostè?
Xu Xing: Jo visc al carrer Casp, 

número 12 Pis 4, porta 2.
I vostè?

Carme: Jo visc al Passeig de Sant 
Joan, Número 5, porta 2

Xu Xing : Bé, he de marxar. Adéu.
Carme: Adéu!

On viu la Carme?

La Carme viu a Barcelona.

D’on és la Carme?

La Carme és de Barcelona.

De què treballa en Xu Xing?

En Xu xing no treballa.

1Llegim

CONTESTi

On viu la Carme?                       Com es diu l'estudiant ?

Quants anys té en Xu Xing ?            Qui és la cambrera ?

On viu en Xu Xing ?                        Quants anys té la Carme ?

De què treballa en Xu Xing ?           Qui és l'estudiant ?

D'on és la Carme ?                            De què treballa la Carme ?

Com es diu la cambrera ?                 D'on és en Xu Xing ?

?
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Com es diu vostè? Unitat 7 1Alumne/a

1

2

3



4 Empleni les fitxes

 

4 Personalitats

Nom:

Edat:
Professió:
Origen:

Nom:

Edat:
Professió:
Origen:

Nom:

Edat:
Professió:
Origen:

Marta. 
Secretària. 36 anys
Francesa de París

Ivan. 
Taxista. 35 anys
Rus de Moscou

Alícia. 
Dependenta. 23 anys
Italiana de Roma

Aisha.
Infermera. 45 anys. 
Anglesa de Londres

Masai. 
Enginyera. 34 anys     

Japonesa de Tòquio      

Carme. 
Cambrera. 32 anys
Argentina de
Buenos Aires

Xia Hang. 
Artista. 43 anys
Xinesa de Pequín

Xu Xing. 
Estudiant. 35 anys
Xinès  de Pequín

Kim Jae-Ae.
Metgessa. 29 anys
Coreana de Seül

Housnia.
Estudiant. 23 anys
Marroquina de Rabat

Zhang Ge.
Escriptor. 45 anys
Xinès de Shanghai

Tumi. 
Professora. 35 anyss
Nigeriana de Abuja

Carlos. 
Manobre. 29 anys
Xilè de Santiago

Ramir. 
Professor. 46 anys
Belga de Brussel·les

Xu Xing. 
Metge. 
Xinès de Pekín

46 anys

Nom:

Edat:
Professió:
Origen:

Xu Xing
35 anys
Estudiant
Xinès de Pekín

28Mètode d’ensenyament de català per a xinesos  -  La Formiga

Com es diu vostè? Unitat 7 2Alumne/a



D’on és?5

Xile                             xilè                   xilena
Bèlgica                        belga                belga
Xina                            xinès                 xinesa
França                        francès              francesa
Japó                            japonès             japonesa
Marroc                       marroquí           marroquina
Nigèria                       nigerià              nigeriana
Portugal                      portuguès         portuguesa
Espanya                      espanyol           espanyola
Anglaterra                  anglès               anglesa
Itàlia                           italià                 italiana
Suïssa                         suís                  suïssa
Cuba                           cubà                 cubana
Rússia                        rus                     russa
Corea                         coreà                 coreana

 

Índia

Japó

Corea

Xina

Espanya

Portugal

Anglaterra

Itàlia

França

Bèlgica

Alemanya

Suïssa

Estats Units

Xile

Argentina

Brasil

Canadà

Mèxic

 

Marroc

Nigèria

Cuba

29Mètode d’ensenyament de català per a xinesos  -  La Formiga

Com es diu vostè? Unitat 7 3Alumne/a



6 Personalitats

6.1

En Xu Xing és xinès de Beijing
La Carme té 35 anys
En Zhang Ge és xinès de Shanghai
La Roser és estudiant 
L'Olga és professora
La Sílvia té 45 anys
La Xia Hang és artista
La Masai és japonesa de Tòquio

?
?

?

?

?

?
?

?

D'on és en Xu Xing ?

Quina pregunta és?6.3

 

Quants anys té la Xia Hang ?

Com es diu la professora ?

On viu la infermera ?

On viu l'economista ?

Com es diu

D'on és en Xu Xing ?

 el manobre?

De què treballa la Xia Hang ?

D'on és la Carme ?

La Xia Hang té 43 anys

Contesti6.2

Quants anys té en Xu Xing?
En Xu Xing és estudiant.
En Xu Xing té 35 anys.

En Xu Xing és espanyol.

Quants anys té la Masai?
La Masai és japonesa.

La Masai és Assistenta Social.
La Masai té 34 anys.

Quants anys té la Carme ?
La Carme és russa.

La Carme és secretària.
La Carme té 32 anys. 

D'on és la Trini ?
    La Trini és suïssa.
La Trini és psicòloga.
La Trini té 29 anys.

Com es diu l'estudiant ?
L'estudiant és xinesa.
L'estudiant té 23 anys.

L'estudiant es diu Alícia.

Com es diu la cambrera ?
La cambrera es diu Carme.

La cambrera és belga.
La cambrera té 28 anys.

De què treballa en Lin Mo ?
En Lin Mo és arquitecte.
En Lin Mo té 35 anys.
En Lin Mo és xinès.

De què treballa en Zhang Ge ?
En Zhang Ge té 45 anys.

En Zhang Ge és xinès.
En Zhang Ge és escriptor.

Esculli

U
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2.Quants anys té ella ?

3.Quants anys té ella ?

5..D'on és ella ?

4..D'on és ella ?

1.Quants anys té ella ?

7.1

J

 / ELLA

O
VOSTÈ

ELL

U

U

è

Observi  i contesti

2.Com es diu ella ? 

3.Com es diu ell ? 

4.De què treballa ell ?

5.De què treballa ella ?

6.De què treballa ell ?

1.Com es diu ella ? 

Ella es diu Tumi.

 

Manual de castellano para chinos

Com es diu vostè ?

Jo em dic Fèlix Ella es diu Wang Xin Mei

Com es diu ella ?

?

Com

Se

diu

vostè

Félix

em

dic

jo

es transforma en

- no canvia -es transforma en

es transforma en

es transforma en

Com

eses

diu

ella Ella

diu

es

Wang Xin Meies transforma en

- no canvia -

- no canvia -

7 Parlem d'ell i d'ella. Ell i Ella

¿CÓMO SE HACE?7.2
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Lèxic

La frase amagada

Ordeni

és / de / Londres / anglesa / L’Aisha D'on / vostè? / és

infermera / es / La / diu / Aisha En Carlos / 29 / té / anys

Masai / es / L’enginyera / diu vostè? / anys / té / Quants

manobre? / Com / el / diu / es secretària / és / Ella

cambrera / treballa / La Carme / de professor / és / Ell

carrer Casp / al / viu / En Joan 43 / La Xia Hang / anys / té

estudiant / és / L'Alícia Jo / treballo, / no / jo / estudiant / sóc

Pequín / xinès / és / En Joan / de Passeig de Sant Joan / al / visc / Jo

taxista / L’Ivan / és De / treballa / la Marta? / què

La Marta / París / francesa / de / és 35 / té / anys / L’Ivan

8

La Marta és francesa
 de París

Iván tiene 35 años

9
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¿CÓMO SE HACE?

Conteste

?

Carme a Xu Xing: Hola!, Bona tarde!

Xu Xing a Carme: Hola!, Què tal Carme?

Carme a Xu Xing : Molt bé, gràacies I vostè?

Xu Xing a Carme: Molt bé també.

Carme a Xu Xing: Li presento el meu amic Ramir.

Ramir a Xu Xing: Molt de gust de conèixer-lo.

Xu Xing a Ramir: Molt de gust. D’on és 
vostè?

Ramir a Xu Xing: Soy  Belga, de 
Brusselas.

Xu Xing a Ramir: Quants anys té 
vostè?

Ramir a Xu Xing: Jo tinc 46 anys. I 
vostè?

Xu Xing a Ramir: Jo tinc 35 anys.  De 
què treballa vostè?

Ramir a Xu Xing: Jo treballo de 
professor. I vostè?

Xu Xing a Ramir: Jo no treballo, jo sóc 
estudiant.

Ramir a Xu Xing: On viu vostè?

Xu Xing a Ramir: Jo visc al carrer Casp, 
número 12 pis 4, 
porta 2. I vostè?

Ramir a Xu Xing: Jo visc al carrer 
Numància, número 7, porta 2.

Carme a Xu Xing: Bé, nosaltres hem de marxar. Adéu 
Xu Xing.

Xu Xing a Carme i Ramir: Bé, fins demà!

Ramir a Xu Xing: Adéu.

 

  Yo trabajo de profesor

¿De qué trabaja usted?

¿Dónde vive usted?

Yo vivo en la Calle Caspe

Leamos

¿Cómo se llama el amigo de Carmen?

¿De dónde es el amigo de Carmen?

¿Cuántos años tiene el amigo de Carmen?

¿De qué trabaja el amigo de Carmen?

10

12

11
?

Conteste
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