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Davant d’una màquina expenedora dels bitllets 
del metro. 

Persona A 

Vosté vol comprar un abonament del metro amb 
targeta de crèdit perquè no porta diners en metàl·lic, 
però la màquina no li accepta cap de les targetes de 
crèdit que du. Per això demana ajuda a una persona 
que està traient el bitllet en la màquina del costat 
perquè en la finestreta d’atenció al públic no hi ha 
ningú.

Persona B 

Vosté li diu que no ha usat mai la targeta de crèdit 
per a comprar l’abonament, però intenta ajudar-lo de 
seguida i, a més, li dóna altres solucions. 

En una tenda de telèfons mòbils. 

Persona A 

Vosté vol comprar un mòbil nou perquè el que tenia 
ja no funciona bé. Però el necessita urgentment 
perquè despús-demà se’n va de viatge. Li agradaria 
un model de telèfon amb internet, però senzill i que 
no siga massa car. 

Persona B 

Vosté és la persona venedora i li explica els 
avantatges i les característiques de cada un dels 
models que creu que poden interessar-li al client. A 
més, també li oferix una nova oferta amb unes tarifes 
molt especials, però que no poden aplicar-se fins a la 
setmana que ve. 
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