
UNITAT 1  
VIATGES A MIDA

Tasca 1: Quin viatge t’estimes més fer? (pàgina 8)

Objectiu: conèixer tots els companys i les companyes de classe, saber el tipus de viatges que

els agraden i muntar una agència de viatges amb les persones amb qui es comparteixin gus-

tos a l’hora de viatjar.

Desenvolupament de la tasca: 

En primer lloc cal que durant aquesta tasca tothom acabi coneixent la resta de companys i

companyes de classe. Per tant, és convenient que el professorat recordi a l’alumnat els expo-

nents lingüístics per presentar-se.

El professorat ha de participar en la tasca per poder intervenir en la formació dels grups i en

la presa de decisions en cas que no s’arribi a un acord. En cas que hi hagi persones que no

coincideixin amb ningú en gustos se’ls pot demanar que assumeixin un rol.

Recordeu a l’alumnat que han de posar un nom a l’agència. Seria interessant de penjar car-

tells a l’aula amb el nom de l’agència i dels membres perquè tothom els recordi.

Cloeu la tasca fent la posada en comú.

Tasca 2: Pensem el viatge i encomanem-lon (pàgina 9)

Objectiu: decidir les característiques del viatge, encomanar-lo a l’agència de viatges i aten-

dre la comanda dels clients.

Desenvolupament de la tasca: 

Explicar viatges fets anteriorment serveix, en primer lloc, perquè l’alumnat repassi i practiqui

el temps passat i, en segon, per ajudar-lo a determinar quines característiques en l’organit-

zació d’un viatge contribuiran al fet que sigui un èxit. Cal vigilar, però, que l’explicació dels

viatges no s’allargui excessivament. A l’hora de decidir les característiques del viatge, moti-

veu l’alumnat a comparar el que s’està decidint amb experiències anteriors o amb propostes

dels altres membres del grup, ja que aquest tipus de comparacions fomenten que l’alumnat

arribi a conclusions.

Interveniu en els grups si veieu que hi ha postures irreconciliables o no s’arriba a conclusions

pel motiu que sigui. De vegades, una proposta del professor o la professora pot desencallar

una negociació.

Faciliteu als membres de les agències de viatge l’imprès que trobareu a continuació perquè

prenguin nota de les característiques del viatge que hauran d’organitzar. També els pot ser-

vir de guió per conduir l’entrevista. Finalment, feu la posada en comú.
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IMPRÈS DE COMANDA Tasca 3: Organitzem el viatge (pàgina 11)

Objectiu: organitzar el viatge encomanat pels clients i buscar alternatives que el facin més

atractiu.

Desenvolupament de la tasca: 

Per dur a terme aquesta tasca, és interessant que l’alumnat consulti documentació real per

donar més versemblança al viatge. En la tasca ja s’esmenten diverses fonts de consulta, però

el professorat també pot demanar informació sobre les destinacions triades per l’alumnat en

agències de viatges de la localitat.

També convindria, si és possible tècnicament, que l’alumnat tingués accés a Internet a l’au-

la. Si no és possible, es pot encomanar als alumnes que s’hi puguin connectar que busquin

aquesta informació pel seu compte abans de la classe. També és possible obtenir-ne per mitjà

de persones que hagin viatjat a aquell lloc anteriorment. Com a últim recurs, cal proposar a

l’alumnat que treballi amb informació inventada que sembli més o menys versemblant.

En tot moment cal recordar que la recerca d’informació no és l’objectiu de la tasca. Cal

reconduir els grups que dediquin massa temps a la recerca i no prenguin decisions sobre pro-

postes i alternatives per al viatge.

Sempre que sigui possible, l’alumnat ha de treballar amb fonts de consulta escrites en llengua

catalana, però és poc probable, malauradament, que l’alumnat en trobi. En principi, aquest

fet no ha de representar un inconvenient per al desenvolupament de la tasca perquè, repe-

tim, l’objectiu d’aquests documents escrits és facilitar informació versemblant. Ara bé, el pro-

fessorat ha d’ajudar l’alumnat a traduir tot el lèxic que no s’hagi treballat perquè no utilitzi

posteriorment un vocabulari influït per la llengua dels documents consultats. Companyies

aèries com Ryanair, per exemple, disposen de l’opció de consultar-les en català. 

Recordeu-vos de fer la posada en comú al final de la tasca.

Tasca final: Teniu el nostre viatge a punt? (pàgina 13)

Desenvolupament de la tasca: 

Si l’aula ho permet, distribuïu les taules o les cadires en diversos espais que simulin les dife-

rents agències de viatges. Un cartell amb el nom de l’agència també pot donar versemblan-

ça a l’activitat.

Interveniu en la tasca si veieu clients que rebutgen tot o bona part del que els ha preparat

l’agència. Recordeu-los que només es pot renegociar algun detall.

Vigileu que les persones amb més recursos lingüístics no monopolitzin les explicacions o les

negociacions. Interveniu-hi per fer participar tothom.
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DESTINACIÓ

MITJÀ DE TRANSPORT PREFERIT

DIES SOL·LICITATS PER FER EL VIATGE

TIPUS D’ALLOTJAMENT PREFERIT

EXCURSIONS SOL·LICITADES

COST DEL VIATGE SOL·LICITAT PELS CLIENTS
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Per donar realisme a l’activitat, demaneu a les persones de l’agència de viatges i als clients

que emplenin el contracte que trobareu a continuació en què s’especifiquen totes les carac-

terístiques del viatge acordades. Ajudeu-los amb l’ortografia i amb altres dificultats que

puguin sorgir.

Cloeu la unitat fent que l’alumnat esculli el millor viatge de tots els preparats. Feu-los argu-

mentar també el perquè de les seves preferències.
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CONTRACTE DE VIATGE

L’agència de viatges 

i els clients , ,

i .

ACORDEM que el viatge contractat tindrà les característiques següents:

Destinació: 

Mitjà de transport i preu: 

Calendari: 

Allotjament contractat i preu per nit: 

Excursions contractades: 

Pressupost total del viatge: 

I en prova de conformitat, les dues parts signem aquest contracte a 

en data 



4. El condicional dels verbs de preferència (pàgina 18)

Completa i recorda-te’n

–A mi (encantar) m’encantaria anar a Kenya, però segur que tu (preferir) preferiries viatjar a

l’Amèrica del Sud.

–Ja saps que (agradar) m’agradaria molt conèixer la Patagònia, però com que només tenim

un cap de setmana llarg (estimar-se) m’estimaria més aprofitar-lo per conèixer Venècia.

Ara practica-ho

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

a Irlanda, però el Cesc i l’Elit (estimar-se) s’estimarien més fer un creuer pel Carib. En això del

creuer, la Svetlana hi està d’acord, però a ella (agradar) li agradaria fer un creuer pel Nil. En

canvi, la Jenny i tu (preferir) preferiríeu conèixer Alaska. És clar que si estem d’acord a viatjar

fora d’Europa, a mi (encantar) m’encantaria anar a Kenya i fer un safari fotogràfic. Però segur

que a la Montse i al Helmut (encantar) els encantaria viatjar a l’Índia i a vosaltres (agradar) us

agradaria conèixer el Japó. Potser tu (estimar-se) t’estimaries més anar a Austràlia, oi? 
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GRAMÀTICA

1. Les expressions d’aprovació, indiferència o desgrat (pàgina 14)

Respon i recorda-te’n

2. El pronom hi (pàgina 15)

Completa i recorda-te’n

–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 hi he estat!

Ara practica-ho

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

Maria Ø ha estat a Mallorca aquest estiu. Es veu que hi 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 hi van anar. Tant que em va agradar a mi, Venècia! M’encantaria tor-

nar-hi! La Meritxell i la seva parella Ø van anar a Mèxic i hi van estar quinze dies. Els ha encan-

tat, però jo em vaig avorrir mirant tantes fotos. Ah! I el Pep Ø ha viatjat a l’Índia, però diu

que no hi tornaria de cap de les maneres. Es veu que es va posar malalt i, per sort, no va

poder fer cap foto!

3. Les comparacions (pàgina 16)

Ara practica-ho

Comentari per al professorat: Es recomana que l’alumnat faci primer una posada en

comú per parelles o per petits grups i que després exposi les seves preferències a la resta

de companys i companyes. Si convé, el professor o professora hi haurà d’intervenir per

aconseguir que s’utilitzin totes les comparacions possibles.

Comentari per al professorat: Per comentar el significat d’aquestes expressions és reco-

manable que, en primer lloc, el professorat plantegi a un/a alumne/a cadascuna de les

situacions proposades. A continuació, es recomana que per fomentar el debat l’alumnat

faci primer una posada en comú per parelles o per petits grups i que després n’exposi els

resultats a la resta de companys i companyes.
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preferir

jo

tu

ell, ella, vostè

nosaltres

vosaltres

ells, elles, vostès

preferiria 

preferiries 

preferiria

preferiríem

preferiríeu

preferirien

agradar

a mi

a tu

a ell, ella, vostè

a nosaltres

a vosaltres

a ells, elles, vostès

m’agradaria

t’agradaria

li agradaria

ens agradaria

us agradaria

els agradaria

estimar-se més

jo

tu

ell, ella, vostè

nosaltres

vosaltres

ells, elles, vostès

m’estimaria més

t’estimaries més 

s’estimaria més 

ens estimaríem més

us estimaríeu més

s’estimarien més

encantar

a mi

a tu

a ell, ella, vostè

a nosaltres

a vosaltres

a ells, elles, vostès

m’encantaria

t’encantaria 

li encantaria

ens encantaria

us encantaria

els encantaria



7. L’ús dels verbs semblar i assemblar-se (pàgina 22)

Completa i recorda-te’n

–Vaig rebre una postal teva des de Praga i sembla una ciutat fantàstica.

–A mi em sembla que t’encantaria. Tu has estat a Budapest, oi? La veritat és que Praga i

Budapest s’assemblen bastant, però jo et recomano Praga perquè té més encant.

Ara practica-ho

A veure, nois! La guia recomana alguns hotels econòmics a Lisboa. Què us sembla si hi fem

un cop d’ull? L’Hotel Borges sembla cèntric. Mireu! És a la Rua Garrett. També podem reser-

var habitació a la pensió Arco da Bandeira, que, segons diu la guia, s’assembla 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 sembla bastant acceptable:

les habitacions tenen vista i tot. Però a mi em sembla que no és gaire cèntrica, perquè és a

prop del Castell. Ah! Ja ho tinc! Fantàstic! Residencial Florescente! Segons la guia, s’assembla

a l’Hotel Borges, però el preu de l’habitació és més barat, també és cèntric i algunes habita-

cions tenen bany i televisor.

LÈXIC

1. L’agència de viatges (pàgina 23)

Completa i recorda-te’n
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5. L’ús del perfet, el passat i l’imperfet d’indicatiu (pàgina 20)

Ara practica-ho

Els destinataris de la postal són:

Esteve i Pep

C. Mallorca, 126, 2n 3a

Barcelona

6. L’ús dels verbs ser, estar i estar-se (pàgina 21)

Completa i recorda-te’n

–Aquest estiu hem estat a Galícia, a les illes Cies, que són molt a prop de Vigo. Ha sigut fan-

tàstic: ens hem estat en un càmping, envoltats de natura.

Ara practica-ho

–Hola, Biel! Com han anat les vacances?

–Molt bé! La Margalida i jo hem estat uns dies a Sant Sebastià!

–No fotis! Nosaltres també hem estat al nord! Saps on és Gernika? Doncs nosaltres hem estat

en un poblet molt a prop que es diu Mundaka. Com que anàvem amb els nens ens hem estat

en un càmping i s’ho han passat la mar de bé! I tu, Anna, què has fet aquest estiu?

–Doncs jo he estat al Pirineu, a la comarca del Ripollès. Però aquest any no hem anat de càm-

ping, sinó que ens hem estat en una casa rural a Camprodon, que és molt a prop de Ripoll,

i des d’allà hem visitat tota la comarca. 
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CAP DE SETMANA

A LONDRES

3 dies i 2 nits des de 410 euros*

Vol en línia regular

(taxes d’aeroport incloses)

Estada en hotel de tres estrelles

Règim d’allotjament

i esmorzar

Suplement de mitja pensió:

15 euros/dia

Suplement de pensió completa:

28 euros/dia

Descompte del 5%,

si fa la reserva abans

del 30 de novembre.

*Preus vàlids de l’1/10 al 28/2.

En temporada alta

els preus poden variar.

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) eessttààvveemm cansats del viatge en tren, però encara (tenir) vvaamm

tteenniirr coratge per passejar pels Champs Elysées i per veure l’Arc de

Triomf. Ahir (fer) vvaamm ffeerr un creuer pel Sena, (anar) vvaamm aannaarr

al Museu d’Orsay, (visitar) vvaamm vviissiittaarr l’Hôtel des Invalides, on hi

ha la tomba de Napoleó, i (pujar) vvaamm ppuujjaarr a la torre Eiffel. Ja

veieu que el ritme és esgotador! Avui al matí (anar) hheemm aannaatt a

Montmartre. Allà (visitar) hheemm vviissiittaatt el Sacré-Coeur, (veure)

hheemm vviisstt les fantàstiques vistes de París des de la cúpula de la basí-

lica i (regatejar) hheemm rreeggaatteejjaatt per una caricatura. I per fi aques-

ta tarda, mentre (descansar) ddeessccaannssààvveemm als jardins de

Luxemburg, (decidir-se) eennss hheemm ddeecciiddiitt a escriure-us una postal.

Oi que us fem enveja?

Una abraçada.

Raquel i Paco 



3. El càmping (pàgina 25)

Completa i recorda-te’n
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2. L’hotel (pàgina 24)

Completa i recorda-te’n
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l’habitació la suite

l’ascensor

la clau

la guia

el grum

la propina

la recepcionista

l’autocaravana

la brúixola

el bungalou

la càmera fotogràfica

la cantimplora

la caravana

la recepció

la carmanyola

la llanterna
el matalàs

el sac de dormir

la motxilla

els prismàtics

la tenda
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4. L’estació de tren (pàgina 26)

Completa i recorda-te’n
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l’andana

la barrera

el bitllet

el cap d’estació

les consignesla cua

la megafonia

el passatger

el revisor

la taquilla

el vestíbul

el tren de llarg recorregut

el tren de mercaderies

el tren de rodaliesla via

el vagó el vagó llitel vagó restaurant

el pas a nivell



2322

l’auxiliar de vol

el carro la cinta transportadora de maletes

la duana

l’equipatge

la maleta

el pilot

el passaport

l’avió

la pista d’enlairament
i d’aterratge

la porta 
d’embarcament

el taulell 
de facturació

la terminal

la torre 
de control5. L’aeroport (pàgina 28)

Completa i recorda-te’n


