
 

 Em diuen Lydia Castan i m’agrada el formatge, 
pense que és la meua part francesa, ja que vaig 
nàixer à Saint Malo, a la Bretanya francesa. 

L’any 2011 vaig començar a impartir classes de 
francés, i amb formació i experiència, en l’actualitat 
disfrute fent classe. Sóc llicenciada en història, la 
meua altra gran passió.   

El mini -curs de francés Chez Lydia són com unes 
pinzellades de francés per a divertir-se aprenent 

una nova llengua, amb diferents propostes que van dirigides a principiants i a un 
públic familiar*.  

El mini-curs de francès està composat de tres vídeos:   

Vídeo 1 – Les salutations et la présentation. Aprendrem a saludar i presentar-
nos en francés amb una activitat que podem fer en família, o practicar de manera 
individual, creant diferents diàlegs amb un grapat de paraules i frases.  

El taller consisteix en escriure en unes bandes de paper o cartolina les paraules 
i les frases del vocabulari que teniu a continuació, que després apegarem a la 
paret o a la finestra per anar construint diferents diàlegs.   

Material a utilitzar:  

 Paper o cartolina. 
 Llapis, retoladors, colors de fusta o plastidecor.   
 Cinta adhesiva, massilla adhesiva (blue-tack) o productes semblants.  

Preparació del taller: En primer lloc cal tallar el paper o la cartolina a bandes 
(d’uns 5 cm. d’amplària). Després cal escriure el vocabulari (paraules i frases) en 
les bandes amb colors, retoladors o amb el material que vullgueu, i ja ho tenim 
preparat per anar construint diferents diàlegs i practicar. I per últim, el 2 que tenen 
les paraules i frases al vocabulari, vol dir que teniu que realitzar dos bandes amb 
la mateixa paraula o frase per a construir els diàlegs que teniu al vídeo. Voilà!  

Vocabulari  
 
Bonjour (2): Hola  
Salut (2): Hola (entre amics/família) 
Au revoir (2): Adéu 
À bientôt: Fins prompte 
À toute à l’heure: fins ara 
Bonsoir (2): Bona nit 
Bonne nuit (2): Bona nit (quan       
anem a dormir) 
Merci: Gràcies 
Bien: bé 

Comment tu t’appelles?: Com et 
diuen? 
Je m’appelle...: Em diuen  
Où tu habites?: On vius? 
J’habite à..: Visc à... 
Et toi?(2): I tu? 
Comment ça va?: Com va? 
Ça va bien: Va bé 
Ça va pas mal: No va mal 
 



Vídeo 2. Au restaurant. Aprendrem les diferents menjades del dia, 
vocabulari sobre l’alimentació, com és un Menu, les costums...En aquesta 
proposta ens divertirem amb el vídeo i aprendrem vocabulari nou relacionat 
amb el tema.   

      Vocabulari:

      Petit-déjeuner: Desdejuni 
Déjeuner: Dinar 
Goûter: Berenar 
Dîner: Sopar 
Lait: Llet 
Biscuit: Galletes 
Pâtes: Pasta 
Dessert: Postre 
Entrée: Entrant 
Riz: Arròs 

Sandwich: Entrepà 
Poisson: Peix 
Légumes: Verdures 
Salade: Ensalada 
Soupe: Sopa 
Fruits: Fruites 
Fromage: Formatge 
Riz: Arròs 
Viande: Carn 
Yaourt: Iogurt 

Vídeo 3. Nous cuisinons des crêpes: En aquest vídeo aprendrem a fer 
crêpes, el postre més conegut de la gastronomia francesa.  

Ingredients per a fer 15 crêpes:  

 600 ml.de llet 
 300gr.de farina 
 3 ous 
 3 cullerades soperes de sucre 
 2 cullerades soperes d’oli 
 Canella 

 
Preparació: Posar tots els ingredients en un bol, mesclar (podeu 
utilitzar una batidora elèctrica o manual), i fer les crêpes en una paella. 
La quantitat per a una paella mitjana és el d’un cullerot de sopa ple. Si 
la paella és més gran eixiran més fines.  
 

 

*Si teniu dubtes o voleu fer-me algun comentari, o enviar-me els vostres diàlegs 
o fotos de les vostres crêpes, podeu connectar-se amb mi per WhatsApp al  
telèfon: 653 355 662.  

 

 

 

 


