
Aula d’Acollida – Proposta d’activitats 

 

 

Et proposo diferents activitats per continuar repassant el català 

1. Mirar vídeos en català amb subtítols en català.  

● 4 cats és una sèrie creada per a estudiants de català. Consta de capítols d'uns quatre minuts                 

de durada. A la part inferior dels vídeos pots prémer el botó subtítols. 

 

● A la web de TV3 pots veure-hi vídeos de programes de cuina, d'esports, d'humor, sèries,               

notícies, reportatges, dibuixos animats... I la majoria es poden veure amb subtítols. Només             

has de pitjar el botó de la part inferior del vídeo, al costat del botó del volum. 

● Si t’agraden els dibuixos animats pots entrar a la web del Super3 i mirar sèries com Bola de                  

Drac, El detectiu Conan, Quatre amics i mig, etc. També pots mirar tot el que passa al món a                   

les notícies del Info K. 

● Pots continuar veient Polseres Vermelles des de la web de TV3 amb l’opció de subtítols. 

● Pots continuar veient Merlí i passar un estiu d’allò més bé amb les trames dels personatges. 

● Pots mirar la nova sèrie de TV3 Les de l’hoquei. També té l’opció de posar-hi subtítols. 

● També pots atrevir-te a mirar com altres nois i noies d’altres països han après a parlar català                 

des d’altres països!! El programa es diu Katalonski i el trobaràs a TV3 a la carta. 

2.  Escoltar cançons i llegir-ne la lletra. 

● A Viasona hi tens milers de cançons en català. Pots sentir-les o veure'n el vídeo al mateix                 

temps que en llegeixes la lletra. 

● A Lyricstraining pots fer exercicis amb vídeos de música en català. Pots veure el vídeo i                

llegir-ne els subtítols (com un karaoke) i escriure les paraules que falten a la lletra mentre                

sents la cançó. 

3. Si vols practicar català i disposes d’una estona per conversar amb una persona que el                

parlar, fes-te aprenent!  

● Visita la pàgina web:  http://www.vxl.cat 

4. Si t’agraden les pel·lícules... No dubtis i ves al cinema!  

● Visita la programació a: http://www.gencat.cat/llengua/cinema/index.html  

http://4cats.llull.cat/4cats/index.cfm
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/
http://www.viasona.cat/
http://lyricstraining.com/ca/
http://www.gencat.cat/llengua/cinema/index.html


● Pots agafar pel·lícules a les biblioteques públiques de manera gratuita! Solament has de             

fer-te el carnet (gratis) i disfrutar! En aquest enllaç podràs trobar més informació:             

http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca Cercador de llibres i pel·lícules:      

http://aladi.diba.cat/  

 

5. Si vols continuar aprenent català a internet o amb el mòbil com alguns protagonistes de                

katalonski… 

● Visita: www.parla.cat 

● Descarrega’t l’app duolinguo i aprèn altres idiomes. 

 

6. Portal web adreçat a l’alumnat, aquí podràs repassar totes les àrees! 

● Visita: http://www.edu365.cat  

 

7. Si vols continuar fent cursos més específics (oral, escrit,...) 

● Entra a la pàgina web https://www.cpnl.cat/cursos-catala/ i cerca el curs (cercador de            

cursos) que més t’interessi. Poden ser presencials o en línia. Recorda: comarca            

(Barcelonès),  

● Pots informar-te a l’Escola Oficial d’Idiomes pels cursos de català d’estiu (pagament). 

 

8. Per què no escrius un diari de les teves vacances… en català? 

 
9. Camufla’t de turista per Barcelona i fes pràctiques de conversa en català! 
 
10. Llegeix en català! Hi ha un munt de llibres  a les biblioteques públiques que pots fer servir 
gratuitament! Solament has d’anar a la biblioteca més propera i fer-te el carnet (gratis). Ja 
podràs agafar tots els llibres que vulguis i disfrutar de la lectura durant l’estiu!! Vinga anima’t!! 
Et recomanem llibre de lectura fàcil (LF). Si vols fer-te el carnet: 
http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/carnet-de-biblioteques Els bibliotecaris 
t’ajudaran a escollir la millor lectura.  i horari d’estiu: 
http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/sites/default/files/horaris_v126.pdf  
 
11. Si teniu qualsevol dubte (o voleu enviar-me notícies vostres) podeu enviar-me un email.  
 

 
Molt bon estiu!! 
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