
Viatges a mida

Benvingudes i benvinguts al curs de nivell Bàsic 3 de

llengua catalana.

En aquesta unitat, que enceta el darrer curs del

nivell Bàsic, formaràs un grup amb altres companys

i companyes de classe amb qui comparteixis gus-

tos i preferències pel que fa a viatges, ja que hau-

reu de muntar una agència especialitzada en viatges

arreu del món. Aquesta primera tasca també et ser-

virà per conèixer els companys i les companyes de

classe.

El vostre objectiu durant la unitat serà organitzar el viatge

que us demani un altre grup i mirar de satisfer al màxim les seves prefe-

rències pel que fa a itineraris, visites, pressupost, allotjament, etc.

A més, tu i els altres membres del teu grup haureu de decidir un indret de qualsevol lloc

del món que us agradaria visitar plegats i demanar a una altra agència que organitzi el viatge

d’acord amb els vostres gustos i preferències.

El professor o la professora us ajudarà en tot moment a trobar la informació i us facilitarà

els mitjans que necessiteu per poder preparar una pro-

posta per als vostres clients.

A la tasca final haureu de

presentar la proposta de viatge

als vostres clients i haureu d’a-

tendre les seves demandes finals

per tal que us l’acceptin. Al

mateix temps, l’agència que pre-

pari el vostre viatge us el presenta-

rà perquè vosaltres feu el mateix.

Abans, però, respon el qüestio-

nari que tens a continuació per

valorar si saps fer les coses següents

en català:
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UNITAT
1

Diagnosi

UNITAT
1

Diagnosi

Coneixes tots els companys i les companyes de classe

i les seves preferències pel que fa a viatges?

Sí

No: fes la tasca 1 i treballa les àrees 1, 2 i 4 de

gramàtica

Saps descriure les característiques del viatge que

t’agradaria fer?

Sí

No: fes la tasca 2 i treballa les àrees 3, 5 i 6 de gramà-

tica i les àrees 2, 3, 4 i 5 de lèxic

Saps preparar diferents propostes per a un viatge i

comparar la informació per decidir la més atractiva?

Sí

No: fes la tasca 3 i treballa l’àrea 7 de gramàtica

i l’àrea 1 de lèxic



Pensem el viatge i encomanem-lo
Ara que ja teniu decidit on voleu anar,

reuniu-vos de nou i acordeu les caracte-

rístiques que ha de tenir el viatge que

voleu encomanar a l’agència.

Per tal de recopilar idees entre tots 

i totes, expliqueu viatges que hàgiu fet

en el passat que hagin estat un èxit o bé

un fracàs per tal de trobar el màxim

nombre de característiques ideals per al

viatge actual.

Abans, però, practica aquestes

estructures amb el teu professor o 

professora:

Quin viatge t’estimes més fer?
En aquesta tasca hauràs de formar un grup amb tres companys o companyes de classe amb qui

us agradaria viatjar a un lloc del món similar o amb qui comparteixis gustos a l’hora de viatjar. 

A continuació muntareu una agència especialitzada en aquest tipus de viatges.

A més, haureu de pensar un lloc del món que us agradaria visitar i la manera com us agra-

daria fer-ho.

Mentre dugueu a terme la tasca aprofiteu també per presentar-vos a tots els companys i

totes les companyes de classe que no conegueu. 

Abans, però, practica aquestes estructures amb el teu professor o professora:

Busca ara tres companys o companyes de classe amb qui comparteixes preferències a l’ho-

ra de viatjar i penseu el viatge que us agradaria fer a un indret del món.

Finalment, penseu un nom per a la vostra agència i decidiu en quin tipus de viatges us

especialitzareu.

Quan us ho digui el professor o la profes-

sora expliqueu a la resta de la classe el tipus de

viatge que heu pensat de fer i el tipus d’agèn-

cia que heu decidit muntar. Aneu pensant quina

agència de la classe pot organitzar millor el viat-

ge que voleu fer.
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UNITAT
1

Tasca 2

UNITAT
1

Tasca 1

Tasca 1 Tasca 2

Com ha anat?

Bé Regular Malament

Què et convé repassar abans de continuar?

Les expressions d’aprovació, indiferència o

desgrat

El pronom de lloc hi

El condicional dels verbs de preferència

Per expressar preferències i ganes de fer una cosa

I tu, què t’estimes més/prefereixes?
Què tens ganes de fer, tu?/On vols anar?
Quin viatge t’agradaria fer/us estimaríeu més fer?

Jo m’estimo més/prefereixo anar a... que no pas
a...
A mi m’agradaria/m’encantaria...

Has pensat en algun viatge? Jo tinc ganes de.../vull anar a...

Com us estimaríeu més/us agradaria/preferiríeu
anar-hi?

He pensat que podríem... Tinc ganes d’anar-hi
amb/per...
Jo vull/voldria/preferiria d’anar-hi amb/passant
per...

Quina mena d’hotels t’agraden/t’estimes més/pre-
fereixes?

M’agraden/M’estimo més els de... que no pas els
de...

Per expressar aprovació o rebuig

Molt bé/Bona idea/Excel·lent/
Fantàstic/Hi estic d’acord/Que
bé que ens ho passarem...

Què dius ara!/No m’agrada
gens/Jo no vinc/No hi estic d’a-
cord/Que avorrit que serà...

És un lloc/viatge...
meravellós/fantàstic...

És un lloc/viatge...
horrible/espantós...

Ho trobo/he trobat molt/
força/bastant...
interessant/atractiu...

No ho trobo/he trobat
gaire/gens atraient/engresca-
dor...

TAMBÉ has de treballar la

teoria i les activitats següents:

Gramàtica 1, 2 i 4

Per prendre decisions

Per què no hi anem amb furgoneta?
Sí, fantàstic.
No, perquè la gasolina és molt cara.

Què us sembla si reservem aquest hotel durant 
tres nits?

A mi em sembla molt bé.
A mi no em sembla gens bé.

Per encomanar el viatge

Volem un viatge econòmic/barat...
Ens agradaria estar-nos en un hotel de luxe/en 
una casa rural...

És possible visitar...?
Hi ha la possibilitat de...?

Em penso que és/serà possible.
D’acord, alguna cosa més?

Ho intentarem/Estudiarem la possibilitat.
Segurament, sí/Sí que és possible.
Ho sento/sentim molt, però és impossible.

Per descriure un viatge

Una vegada/Fa un temps, vaig anar/estar a...

Hi ha/Vaig veure/Vaig visitar…

Vaig estar-me en un/una...

Vaig tenir problemes amb...

Era/És un lloc meravellós/horrible...

TAMBÉ has de treballar la

teoria i les activitats següents:

Gramàtica 3, 5 i 6

Lèxic 2, 3, 4 i 5

Per comparar viatges o possibilitats

Aquest viatge és tan/interessant/atractiu/bonic…
com…
Aquest viatge no és tan car/barat… com…

Tant el tren… com l’autobús… són/estan/valen…
Tant aquest/a… com aquest/a… no
són/estan/valen…



Organitzem el viatge
Ara que ja sabeu quin viatge volen els

clients, ha arribat el moment que els l’or-

ganitzeu ajustant-vos al màxim a les

seves expectatives, i millorant-les, si és

possible.

Si us convé, podeu consultar per

Internet les pàgines web d’agències de

viatges per saber preus aproximats. També

us pot ser útil visitar el web de companyies

aèries per saber el preu dels passatges o la

disponibilitat de places en les dates sol·lici-

tades. Finalment, els llocs web governa-

mentals de molts països us poden ser útils

per conèixer els llocs turístics d’interès.

Evidentment, el professor o la professora

us ajudarà en tot el que us faci falta per

trobar informació.

Abans, però, practica aquestes estruc-

tures amb el teu professor o professora:
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UNITAT
1

Tasca 3

Tasca 3Reuniu-vos i després d’explicar algun viatge que hàgiu fet anteriorment decidiu on voleu

anar amb els vostres companys i companyes. Recordeu que heu d’arribar a acords pel que fa a

les característiques del viatge. La graella que teniu a continuació us pot ajudar a organitzar la

informació.

Quan hàgiu emplenat la graella, dues

persones del grup han d’anar a l’agència

de viatges a encomanar-lo i les altres dues

han d’atendre els clients per a qui organit-

zareu un viatge. Recordeu-vos d’apuntar

tota la informació que us sol·licitaran.

Quan us ho digui el professor o professo-

ra, expliqueu a la resta de la classe el viatge

que heu d’organitzar.
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UNITAT
1

Tasca 2

Com ha anat?

Bé Regular Malament

Què et convé repassar abans de continuar?

Les comparacions

L’ús del perfet, el passat i l’imperfet d’indi-

catiu

L'ús dels verbs ser, estar i estar-se

L'hotel

El càmping

L'estació de tren

L'aeroport

Lloc de destinació

Mitjà de transport

Calendari

Allotjament

Excursions

Pressupost aproximat

Per buscar informació

Què us sembla si mirem/busquem...?

Algú coneix/sap on més podem buscar/mirar?

Per donar alternatives 

Ens vau demanar..., però també hem trobat/hi ha la possibilitat de...

Què us sembla anar a.../viatjar amb.../estar-vos a.../passar per... en comptes de...?

És més car/lluny..., però tindreu la possibilitat de/podreu...

Per valorar diverses opcions

Aquí diu que hi ha la possibilitat d’arribar-hi amb tren/avió. Què us sembla?

Per què no busquem una oferta més barata?

Segons sembla/diuen/expliquen, aquesta companyia no és tan cara com...

Aquest vol sembla més econòmic que no pas aquest altre.

Aquest pressupost no s’assembla gens al que ens han demanat.

Els preus d’aquests dos hotels són molt semblants.

TAMBÉ has de treballar la

teoria i les activitats següents:

Gramàtica 7

Lèxic 1

Els viatges MÉS espectaculars 

als preus MÉS econòmics
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Teniu el nostre viatge a punt?
Ha arribat el moment de passar per l’agència de viatges per saber si tenen enllestit el viatge

que els vau encarregar.

Per dur a terme aquesta tasca final, dos membres del grup heu d’anar a l’agència per assa-

bentar-vos de les característiques finals del vostre viatge. Demaneu-los també que us expliquin

bé els avantatges de les diverses alternatives que us ofereixin. Renegocieu tots els punts amb

els quals no estigueu d’acord. 

Mentrestant, els altres dos membres del grup atendreu els clients que vinguin a la vostra

agència a informar-se sobre el viatge que els heu organitzat. Informeu-los bé de tot el que els

heu preparat i de les alternatives que heu trobat que poden fer el viatge més interessant.

Ateneu també les demandes o objeccions que us facin.

Abans assegura’t que domines totes les expressions i tot el vocabulari que has après durant

la unitat.

Al final de la tasca tant els clients com les agències heu d’haver arribat a un acord. Si us

cal, podeu reunir-vos amb els altres membres del grup per prendre decisions d’última hora

abans de contractar-lo definitivament.

Per simbolitzar aquest acord, totes dues parts heu de signar un contracte en què es detallin

per escrit les condicions del viatge que haureu adquirit. El professor o la professora us en facili-

tarà un model perquè el completeu.

Per cloure la tasca, expliqueu detalladament a la resta de la classe el viatge que heu adqui-

rit. Quan els hàgiu sentit tots, discutiu quin és el més interessant i per què.

No cal dir que, si teniu els diners i les ganes, només us cal anar a una agència de viatges de

veritat i encomanar en català el viatge que ja teniu preparat.

Bon viatge, i no us oblideu d’enviar una postal!

Reuniu-vos ara i prepareu entre tots el viatge. Mentre treballeu segur que trobareu diverses

alternatives que poden interessar els clients. La graella que teniu a continuació us ajudarà a

organitzar-vos la informació.

Quan us ho digui el professor o la pro-

fessora, expliqueu a la resta de la classe

quina ha estat l’oferta més bona que us han

fet o la gestió més reeixida.
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UNITAT
1

Tasca

final

UNITAT
1

Tasca 3

Tasca final

Com ha anat?

Bé Regular Malament

Què et convé repassar abans de continuar?

L'ús dels verbs semblar i assemblar-se

L'agència de viatges

Opció principal Alternatives

Lloc de destinació

Mitjà de transport

Preu del mitjà 
de transport

Calendari

Allotjament

Preu de 
l’allotjament

Excursions

Preu de les 
excursions 

Pressupost total
aproximat 



2. El pronom de lloc hi

El pronom hi és un pronom de lloc. Fixa’t que

en català cal utilitzar aquest pronom quan no

especifiquem el lloc perquè està sobreentès.

Completa els espais buits, si cal, amb el pronom hi.

A la tornada a la feina, tothom vol ensenyar les fotos de les seves vacances. Quin rotllo! La

Maria           ha estat a Mallorca aquest estiu. Es veu que           ha anat en un veler. La veritat

és que les fotos des del veler eren espectaculars. El Harry ha fet un viatge per Itàlia en autobús.

Em va ensenyar fotos de Roma, de Nàpols, de Florència, de Milà... Però no hi havia cap foto de

Venècia. Es veu que no           van anar. Tant que em va agradar a mi, Venècia! M’encantaria

tornar         ! La Meritxell i la seva parella           van anar a Mèxic i           van estar quinze

dies. Els ha encantat, però jo em vaig avorrir mirant tantes fotos. Ah! I el Pep           ha viatjat

a l’Índia, però diu que no           tornaria de cap de les maneres. Es veu que es va posar malalt

i, per sort, no va poder fer cap foto!
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UNITAT
1

Gramàtica

GramàticaUNITAT
1

Gramàtica

Gramàtica
1. Les expressions d’aprovació,
indiferència o desgrat

Respon aquest qüestionari sobre els teus gustos personals a l’hora de viatjar. Si no coneixes el

significat d’aquestes expressions, el teu professor o professora t’ajudarà. Després explica als

companys i companyes les teves preferències a l’hora de triar destinació, mitjà de transport i

allotjament.

Respon i recorda-te’n

Completa i recorda-te’n

1. La teva colla vol anar de viatge a

Andalusia. 

És una idea fantàstica! 

Amb mi no hi compteu! Jo vull anar

de vacances a un lloc exòtic!

Tant m’és un lloc com un altre! La

qüestió és veure món!

2. L’alternativa és anar a la Ribagorça i fer

esports d’aventura.

Ni parlar-ne! Si faig vacances és per

descansar.

Ho trobo molt engrescador!

Jo ja hi he estat, però no m’importa

tornar-hi!

3. Decidit! Aneu a Andalusia! Algú proposa

anar-hi amb furgoneta.

Ui, no! Quina peresa! 

A mi tant se me’n dóna!

Segur que serà molt divertit!

4. També s’hi pot arribar amb tren.

Fantàstic! Així no haurem de conduir! 

A mi tant em fa!

No em sembla una idea gens atracti-

va passar-nos tantes hores en un tren!

5. Molts hotels ofereixen allotjament i mitja

pensió, a més de molts altres serveis com

piscina, discoteca...

Perfecte! Val la pena pagar una mica

més i tenir totes les comoditats.

De cap manera! Aquests hotels són

espantosos!

M’és igual mentre a la nit tinguem un

lloc per dormir!

6. Hi ha la possibilitat de buscar un alberg

o un càmping per allotjar-vos.

Ja m’està bé! 

Em sembla una bona pensada! Així

no ens gastarem gaires calés!

Què dius ara! Jo si vaig de viatge és

per estar-me en un bon hotel!

Ara practica-ho

En la teva llengua també cal utilitzar

un pronom quan no s'especifica el lloc?

Sí

Quin?

No

EI, ROSA! COM HAN

ANAT LES VACANCES?

MOLT BÉ! HE ESTAT A MALTA!

UN DIA HEM DE QUEDAR I

T'ENSENYO LES FOTOS!

SAPS QUÈ? NO CAL! JO

TAMBÉ HE ESTAT!
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3. Les comparacions

Recorda que les estructures que cal utilitzar en una comparació de superioritat o d’inferioritat

són, respectivament, més... que i menys... que. En canvi, en una comparació d’igualtat

s’han d’utilitzar les formes tan + adjectiu + com o bé tant + substantiu + com.

Explica als companys i companyes les teves preferències a l’hora de triar destinació, mitjà de

transport i allotjament. Per convèncer-los que la teva proposta és la millor, utilitza una compa-

ració de superioritat, una d’inferioritat i també una d’igualtat en cada grup d’imatges.
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Gramàtica

UNITAT
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Gramàtica

Gramàtica Gramàtica

Repassa

Ara practica-ho

I m’encantaria anar-hi amb 

perquè 

M’estimo més allotjar-me en un 

perquè 

Lisboa

Sant Sebastià

Benidorm

Jo prefereixo anar a  perquè



Completa els espais buits amb el condicional dels verbs que hi ha entre parèntesis. Recorda’t

també, si cal, d’utilitzar el pronom adequat.

Tota la colla volem fer un viatge, però no ens posem d’acord. Tu i jo (preferir)

anar a Irlanda, però el Cesc i l’Elit (estimar-se) més fer un creuer pel

Carib. En això del creuer, la Svetlana hi està d’acord, però a ella (agradar)

fer un creuer pel Nil. En canvi, la Jenny i tu (preferir) conèixer Alaska.

És clar que si estem d’acord a viatjar fora d’Europa, a mi (encantar)

anar a Kenya i fer un safari fotogràfic. Però segur que a la Montse i al Helmut (encantar)

viatjar a l’Índia i a vosaltres (agradar)

conèixer el Japó. Potser tu (estimar-se) més anar a Austràlia, oi? 

UNITAT
1

Gramàtica

Gramàtica
4. El condicional dels verbs 
de preferència

Els verbs preferir, agradar i encantar són verbs per

expressar preferència. Fixa’t que agradar i encantar es

conjuguen sempre en tercera persona del singular o del

plural, segons si el subjecte és singular o plural. Davant

de la forma verbal cal utilitzar el pronom de complement

indirecte en la persona adequada. També és molt habitual

en català l’expressió estimar-se més per expressar prefe-

rència. Tots aquests verbs de preferència es poden conju-

gar tant en condicional com en present.
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UNITAT
1

Gramàtica

Gramàtica

Completa i recorda-te’n

A MI (ENCANTAR)

ANAR A KENYA, PERÒ SEGUR QUE TU

(PREFERIR) VIATJAR A

L'AMÈRICA DEL SUD.

JA SAPS QUE (AGRADAR)

MOLT CONÈIXER LA PATAGÒNIA, PERÒ COM 

QUE NOMÉS TENIM UN CAP DE SETMANA LLARG

(ESTIMAR-SE) MÉS APROFITAR-

LO PER CONÈIXER VENÈCIA.

preferir

jo

tu

ell, ella, vostè

nosaltres

vosaltres

ells, elles, vostès

preferiríem

Ara practica-ho

Quins verbs o expressions

s'utilitzen en la teva llengua

per expressar preferència?

agradar

a mi

a tu

a ell, ella, vostè

a nosaltres

a vosaltres

a ells, elles, vostès

li agradaria

estimar-se més

jo

tu

ell, ella, vostè

nosaltres

vosaltres

ells, elles, vostès

m’estimaria més

encantar

a mi

a tu

a ell, ella, vostè

a nosaltres

a vosaltres

a ells, elles, vostès els encantaria
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6. L’ús dels verbs ser,
estar i estar-se

Per indicar lloc, en català cal utilitzar el verb ser. En

canvi, el verb estar significa passar una temporada

en un lloc i el verb estar-se, allotjar-se en un lloc.

Fixa’t que amb aquest últim significat cal utilitzar el

pronom personal corresponent davant del verb.

–Hola, Biel! Com han anat les vacances?

–Molt bé! La Margalida i jo uns dies a Donostia!

–No fotis! Nosaltres també al nord! Saps on Gernika? Doncs

nosaltres en un poblet molt a prop que es diu Mundaka. Com que anàvem

amb els nens en un càmping i s’ho han passat la mar de bé! I tu, Anna, què

has fet aquest estiu?

–Doncs jo al Pirineu, a la comarca del Ripollès. Però aquest any no hem anat

de càmping, sinó que en una casa rural a Camprodon, que 

molt a prop de Ripoll, i des d’allà hem visitat tota la comarca. 

5. L’ús del perfet, el passat
i l’imperfet d’indicatiu

Recorda que el perfet es conjuga amb el present del verb haver seguit del participi del verb

principal i que expressa una acció ocorreguda en un passat recent. En canvi, per expressar

aquelles accions ocorregudes en un passat llunyà cal utilitzar el passat, que es conjuga amb el

present del verb anar seguit de l’infinitiu del verb principal. L’imperfet és un temps verbal que

expressa una acció inacabada ocorreguda en un passat tant recent com llunyà. 

Completa els espais buits amb la forma verbal adequada.
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Gramàtica

UNITAT
1

Gramàtica

Gramàtica Gramàtica

Repassa

Com distingeixes el passat recent, el

passat llunyà i les accions inacabades

del passat en la teva llengua?

Quins verbs s'utilitzen en la teva

llengua amb aquests significats?

Ara practica-ho

Ara practica-ho

Completa i recorda-te’n

Esteve i Pep

C. Mallorca, 126, 2n 3a

Barcelona

París, 21 de setembre de 2006
Hola, col·legues,
Ja fa dos dies que som en aquesta preciosa ciutat! El primer dia
(estar)                    cansats del viatge en tren, però encara
(tenir) coratge per passejar pels Camps Elisis i
per veure l'Arc del Triomf. Ahir (fer)        un
creuer pel Sena, (anar) al Museu d'Orsay,
(visitar)                    l'Hôtel des Invalides, on hi ha la tomba
de Napoleó, i (pujar) a la torre Eiffel. Ja veieu
que el ritme és esgotador! Avui al matí (anar) a
Montmartre. Allà (visitar) el Sacré-Coeur,
(veure) les fantàstiques vistes de París des de la cúpu-
la de la basílica i (regatejar) per una caricatura.
I per fi aquesta tarda, mentre (descansar) als
jardins de Luxemburg, (decidir-se) a escriure-
us una postal. Oi que us fem enveja?
Una abraçada.
Raquel i Paco 

AQUEST ESTIU 

A GALÍCIA, A LES ILLES CIES, QUE 

MOLT A PROP DE VIGO. HA SIGUT FANTÀSTIC:

EN UN CÀMPING, 

ENVOLTATS DE NATURA.



Completa i recorda-te’n

1. L’agència de viatges

Completa els espais buits d’aquesta oferta d’una agència de viatges amb la paraula adequada.

allotjament, estrelles, pensió, reserva, taxes, temporada alta, vol

7. L’ús dels verbs semblar

i assemblar-se

Com ja saps, el verb semblar és un verb per expres-

sar opinió. En aquest cas, es conjuga sempre en terce-

ra persona del singular o del plural, segons si el subjec-

te és singular o plural. Davant de la forma verbal cal utilitzar el pronom de complement indi-

recte adequat. Però el verb semblar també s’utilitza per expressar l’aparença que té alguna

cosa. El verb assemblar-se, en canvi, expressa una semblança o coincidència i l’has de conju-

gar amb el pronom personal corresponent.

A veure, nois! La guia recomana alguns hotels econòmics a Lisboa. Què 

si hi fem un cop d’ull? L’Hotel Borges cèntric. Mireu! És a la Rua Garrett.

També podem reservar habitació a la pensió Arco da Bandeira, que, segons diu la guia, 

molt a l’Hotel Borges: són cèntrics i l’esmorzar està inclòs en el preu. Ui!

No hi ha bany a les habitacions. Descartem la pensió! Aquesta altra pensió està molt bé de

preu i bastant acceptable: les habitacions tenen vista i tot. Però a mi 

que no és gaire cèntrica, perquè és a prop del Castell. Ah! Ja ho tinc!

Fantàstic! Residencial Florescente! Segons la guia, a l’Hotel Borges, però el

preu de l’habitació és més barat, també és cèntric i algunes habitacions tenen bany i televisor.
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Quins verbs s'utilitzen en la teva

llengua amb aquests significats?

Ara practica-ho

VAIG REBRE UNA POSTAL

TEVA DES DE PRAGA I

UNA

CIUTAT FANTÀSTICA.

A MI QUE 

T'ENCANTARIA. TU HAS ESTAT A BUDAPEST,

OI? LA VERITAT ÉS QUE PRAGA I BUDAPEST 

BASTANT, PERÒ JO ET

RECOMANO PRAGA PERQUÈ TÉ MÉS ENCANT.

CAP DE SETMANA

A LONDRES

3 dies i 2 nits des de 410 euros*

en línia regular

( d’aeroport incloses)

Estada en hotel de tres

Règim d’
i esmorzar

Suplement de mitja :

15 euros/dia

Suplement de completa:

28 euros/dia

Descompte del 5%,

si fa la abans

del 30 de novembre.

*Preus vàlids de l’1/10 al 28/2.

En

els preus poden variar.



3. El càmping

Anota als rètols en blanc el nom d’aquests elements habituals a qualsevol càmping.

l’autocaravana, la brúixola, el bungalou, la càmera fotogràfica, la cantimplora, la caravana,

la carmanyola, la llanterna, el matalàs, la motxilla, els prismàtics, el sac de dormir, la tenda 

2. L’hotel

Anota als rètols en blanc el nom d’aquests elements habituals a qualsevol hotel.

l’ascensor, la clau, el grum, la guia, l’habitació, la propina, la recepció, la recepcionista, la suite
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4. L’estació de tren

Anota als rètols en blanc el nom d’aquests elements habituals a qualsevol estació de tren.

l’andana, la barrera, el bitllet, el cap d’estació, les consignes, la cua, la megafonia, 

el pas a nivell, el passatger, el revisor, la taquilla, el tren de llarg recorregut, 

el tren de mercaderies, el tren de rodalies, el vagó, el vagó llit, el vagó restaurant, 

el vestíbul, la via 
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5. L’aeroport

Anota als rètols en blanc el nom d’aquests elements habituals a qualsevol aeroport.

l’auxiliar de vol, l’avió, el carro, la cinta transportadora de maletes, la duana, l’equipatge,

la maleta, el passaport, el pilot, la pista d’enlairament i d’aterratge, la porta d’embarcament,

el taulell de facturació, la terminal, la torre de control
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30

UNITAT
1 Avaluació final

Abans de passar a la unitat següent, reflexiona sobre com t'ha anat la unitat 1.

Aquestes preguntes et poden ajudar:

• Què has après a fer en aquesta unitat?

• Què has de repassar?

Les expressions d'aprovació, indiferència o desgrat

El pronom de lloc hi

Les comparacions

El condicional dels verbs de preferència

L'ús del perfet, el passat i l'imperfet d'indicatiu

L'ús dels verbs ser, estar i estar-se

L'ús dels verbs semblar i assemblar-se

L'agència de viatges

L'hotel

El càmping

L'estació de tren

L'aeroport

• Quina qualificació et posaries en aquesta unitat?

Excel·lent

Notable

Bé

Suficient

Insuficient

Molt deficient

Avaluació

final


