
 

 

Fes una petició raonada per triar l’alemany com a segona llengua estrangera, incloent-hi les estratègies que faràs servir per tal d’anar avançant en el domini d’aquesta 

llengua i no descuidar la millora del teu bagatge lingüístic . Quan la tinguis feta, envía-li en un correu electrònic a la teva professora d’alemany 

_______________________________________________ 

Hola, Hello, Salut,Hallo, 

Voldria estudiar alemany . M’agraden les llengües i, fins ara, no he tingut cap problema per aprendre-les. Em va bé en català, castellà i anglès, tot i que la llengua que 

parlem a casa és el francès. Així que  amb l’alemany tindria una llengua més en el meu bagatge lingüístic. Per aprendre una llengua cal fer-la servir. A l’institut  i a 

Barcelona faig servir el català, el castellà i, de vegades quan parlo amb un turista, l’anglès. M’agraden les sèries, sobretot “Black Mirror” i la veig en versió original al 

Netflix.  A casa parlem francès i també llegeixo llibres en francès. L’alemany seria un idioma més, el treballaré a la classe i buscaré altres maneres de treballar-la una 

mica més, com per exemple, l’aplicació Duolingo. 

Tinc bones notes en llengües i sé i m’agrada aprendre-les. Voldria fer alemany. 

Adéu/bye-bye, au revoir , Tschüss 

 

 



 

Hola, 

M’agrada aprendre llengües i no ho faig malament. Tinc bones notes a català, castellà i anglès. Sempre faig els deures, practico quan puc i em surt bé. Crec que sóc una 

bona aprenenta de llengües. Vull estudiar alemany perquè em sembla un idioma que he de parlar. La parella de la meva mare és alemany  i anem molt alemanya. Quan 

hi vaig, parlo anglès amb la gent, però m’agradaria poder parlar alemany allà.  

Em comprometo a seguir les classes amb atenció i fer els deures. I també a aprendre l’idioma nou pensant el que ja sé dels altres idiomes que parlo. L’anglès m’ajudarà 

perquè, com hem vist a classe, l’anglès i l’alemany són de la mateixa família lingüística. 

Així que, voldria començar a estudiar alemany i crec que ho faria bé per tot el que he dit abans. 

Adéu 

 

 


