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Parlarem sobre…



La 
gastronomia

La història 
de la 

bandera
El Català



Comencem



Gastronomia



Alguns dels plats típics de 
Catalunya són...



Caragols



Pa amb tomàquet    i 
embotit



Crema      catalana



Escudella



Canalons de Sant 
Esteve



Escalivada



Calçots



Mel i Mató



P
anellets



Mona de pasqua



Trinxat de la 
Cerdanya



Neules



La història de la 
bandera



Aquesta és la bandera de Catalunya.        
Té 5 ratlles grogues, i 4 de vermelles.



La senyera és la bandera de Catalunya.
També anomenada les quatre barres. El seu 

origen prové d’una guerra a Barcelona, un home 
dit Guifré el Pilós (el rei) abans de morir amb la 

sang que li sortia del pit es va pintar amb els 
seus 4 dits al seu escut que era groc i va quedar 

la bandera de Catalunya.
Tot això va passar a l’any 1150.



https://www.youtube.com/watch?v=ilf6
XFshYAk

https://www.youtube.com/watch?v=ilf6XFshYAk
https://www.youtube.com/watch?v=ilf6XFshYAk






El Català



El Català és una llengua 
romànica.



Es parla a  
Catalunya



La comunitat 
Valenciana



Les Illes Balears



Andorra



Algunes regions 
d’Aragó



Algunes regions 
de Murcia



Algunes parts 
de França



Algunes parts 
d’Itàlia





Al segle V, amb la desaparició de l'imperi romà 
van començar a aparèixer noves llengües les 
quals són una evolució del llatí. Així és com va 
sorgir el naixement de la llengua catalana. 
Aquesta llegua pertany a aquest grup de noves 
llengües que no són més que el resultat del procés 
d'una evolució natural.  El naixement del català se 
situa entre els segles VII i IX a una part de l'actual 
Catalunya, Catalunya del Nord i Andorra; al voltant 
dels Pirineus.







Pompeu Fabra



Pompeu Fabra va néixer al 1868 a 
Barcelona . Va estudiar enginyeria 
industrial , però és va dedicar en 
l’ensenyament del Català. Va 
escriure diversos llibre sobre 
l’ortografia catalana, però pel                    
llibre que ara és conegut és el: 
Diccionari  General de la           
Llengua Catalana, el qual va     
publicar al 1932.
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