
2 ELS LLOCS

a prop / lluny amunt / avall a la dreta / a l’esquerra

1
– On viu vostè?

– Aquí mateix, al carrer Ample. 

3
– Si us plau, on és la parada de l’autobús?

– Molt a prop. Al costat d’aquella 
farmàcia.

2
– Em pot portar al centre cívic?

– Com s’hi va?

4
– Per anar a l’ajuntament?

– Vagi carrer amunt i giri a mà
esquerra.

4

3

On viu vostè?

Com s’hi va?

On és la parada?

Per anar a l’ajuntament?

1

2
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Tiri carrer amunt, giri a la primera
cantonada a l’esquerra, segueixi tot recte
fins al semàfor. Trobarà una plaça, la travessa
tota, i després agafi l’únic carrer que surt a
la dreta. De seguida veurà l’hospital.
L’oficina és a la vora. Sembla molt complicat,
però és aquí mateix.

ELS LLOCS 2

– Sap si hi ha una farmàcia
prop d’aquí?

– No, ho sento, no ho sé. 
En aquesta cantonada hi ha un estanc.
Pregunti-ho allà.

– Gràcies. Adéu.

Ara tu
Com s’hi va, a l’escola? I al CAP, a l’OTG, al parc, a l’hospital?

agafar
pujar
baixar
travessar
girar

17
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18

2 ELS LLOCS

– Disculpi, portem la compra 
del súper a la senyora Arriaga. 
Vostè sap on viu?

– Més avall. Em sembla que s’està 
al número 18 d’aquest mateix
carrer. Aquest és el 8.

– Com vas a la feina?
– Agafo el metro fins a Sants i després el

tren fins a Rubí. Hi ha bona combinació.
– Quantes parades de metro hi tens?
– Sis, però sense transbordament.

Rumia-hi Saps on és? Com s’hi va?

1. Montserrat - 2. Menorca - 3. Besalú.

avió
tren
vaixell
cotxe

amb

a peu

És una mica lluny. Pot anar-hi
amb autocar o bé amb tren.
El viatge dura una hora i mitja.

M’agradaria visitar
el museu Dalí.
Com s’hi va?

B

C

D

1 2 3
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ELS LLOCS 2
– Senyoreta, on vol que li deixi 

les begudes?
– Directe al magatzem, si us plau.
– Aquí no hi cap res més. 
– Esperi’s, que farem lloc. Els refrescos,

me’ls posa darrere la porta. Les ampolles 
d’aigua, deixi-les sota l’escala. 
El vi, posi’l a la prestatgeria del mig i…
porta alguna cosa més?

– De moment, no.

Rumia-hi
Els pots de tomàquet són sota l’oli.
El sabó és dins la caixa.
La llimonada és sobre l’arròs.
El sucre és a sota les ampolles de llet.
La sal és entre el paquet de cafè i la farina.

És allà, al costat del vi.

On és la llet?
Al fons
del passadís,
a mà dreta.

Senyoreta,
no trobo la sortida.

davant / darrere
a sobre / a sota
a dins / a fora

19E
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