
PREGUNTES DELS ADOLESCENTS � FITXA PER PENSAR

Consells per aprendre un idioma
s

1 POSA’T UN
OBJECTIU

«Fes una llista amb les raons
que tens per aprendre l’idioma,
i repassa aquesta llista quan
tinguis ganes de tirar la
tovallola.» (Serina)

Quin idioma t’agradaria aprendre?

Per què?

Idioma:

Raons:

2 BUSCA UN
EQUIP DE
SUPORT
Qui et podria ajudar quan

t’enfrontis amb reptes?

«Quan estava aprenent espanyol,
vaig buscar l’ajuda d’altres que
també l’estaven aprenent, i ens
animàvem els uns als altres. Ells
m’explicaven els seus reptes i com
els superaven.» (Helena)

«No parlaràs un idiomaamb fluı̈desa si no t’hiposes de ple.»
(Christopher)
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3 NO ET
DESANIMIS

Aconseguir petits objectius t’ajudarà

a lluitar contra el desànim. Quins objectius

fàcils d’aconseguir et podries posar?
«Hi ha dies que et sembla que
domines l’idioma, i d’altres et
sembla que no en tens ni idea!»
(Vivian)

«No et desanimis si veus
que altres aprenen més
ràpid que tu. Cadascú
és diferent.» (Thomas)

4 PRACTICA
CADA DIA «Si t’esforces molt, aprendràs

més ràpid. Però si no t’ho

prens molt seriosament,

no avançaràs tan de pressa.»

(Danielle)
Apunta quant de temps pots

dedicar cada dia a aprendre

l’idioma.

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge
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5 ADAPTA’T
A LA
CULTURA

«Intento aprendre coses sobre la gent que

parla l’idioma que estic aprenent. Em fixo en

la seva manera de fer les coses, provo el

menjar que els hi agrada i escolto la seva

música. Aprendre un idioma implica molt

més que aprendre’l a parlar bé!» (Alexis)

Què pots fer per adaptar-te

a la cultura de les persones

que parlen l’idioma que estàs

aprenent?

6 VISITA
EL PA

´
IS

«Vam estar vuit mesos a Xile i, com

que escoltàvem espanyol tot el dia,

el vam aprendre de seguida.»

(Natasha)

Assenyala quin paı́s

t’agradaria visitar.

«Dedica temps a llegir,

escriure, parlar i esco
ltar

l’idioma. Per parlar un

idioma amb fluı̈desa has

de fer aquestes quatre

coses.» (Allison)

Tant si pots viatjar a un altre

paı́s com si no, on pots anar

per estar amb gent que parli

l’idioma que estàs aprenent?
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