
Sentir sentir Empezar començar 

Llegar arribar Dar donar 

Venir venir Leer Llegir  

Ir anar Escribir escriure 

Trabajar Treballar  Buscar Buscar/cercar  

Estudiar Estudiar  Encontrar Trobar 

Ver veure Coger Agafar 

Escuchar Escoltar  Vivir viure 

Hacer fer Creer creure 

Mirar Mirar  Poner Posar  

Comer Menjar  Saber Saber  

Pasar Passar  Salir Sortir  

Caminar caminar Llevar Portar / dur 

Comprar Comprar  Decir Dir  

Hablar Parlar  Temer Témer 

Dormir dormir Beber Beure 

Cantar Cantar  Conocer Conèixer  

Deber Deure  Desayunar Esmorzar  

Pedir Demanar  Pensar Pensar  

Responder Respondre Fabricar Fabricar 

Irse Anar-se’n Bromear Bromejar  

Jugar Jugar  Venir Venir 

Haber Haver-hi Ser ser 

Gustar Agradar Gritar Cridar  

Llamarse Dir-se Peinarse Pentinar-se 

Limpiar Netejar  Estarse Estar-se 

Ensuciar Embrutar Tomar prendre 

aprender Aprendre    

 

 Pronoms Personals: jo, tu, ell/ella/vostè, nosaltres, vosaltres, ells/elles/vostès 
 
Jo parlo català  
 
Pronoms reflexius: em, et, es, ens, us, es. Exemple: pentinar-se: em pentino  
 
Me, te, se, nos, os, se (castellà)  
 
 

 

 

 

 



 Verbs: ser i estar:  

 

SER:  Sóc, ets, és, som, sou, són    
 
ESTAR:  estic, estàs, està, estem, esteu, estan 
 
DIR-SE (llamarse): em dic, et dius, es diu, ens diem, us dieu, es diuen 
 

Regla: Sóc el David -  Sóc la Laura – nosaltres son el Pepe y la Maria   

Dir-se: em dic David, et dius, es diu. 

AGRADAR: pronominal 

M’ agrada 

T’ agrada 

li agrada 

ens agrada 

us agrada 

els agrada  

VERBS REGULARS PRESENT   

AR ER/RE IR 

cantar Témer dormir 

canto 

cantes 

canta 

cantem 

canteu 

canten 

temo 

tems 

tem 

temem 

temeu 

temen 

dormo 

dorms 

dorm 

dormim 

dormiu 

dormen 

 

Yo canto por las mañanas porque me gusta mucho.  

Jo canto pel (per+el) matí perquè m´agrada molt       el matí 

 

Por la mañana duermo poco porque tengo que trabajar temprano   

Pel matí dormo poc perquè tinc que (he de)  treballar d´hora.  

Per què estudies català?  

 

 



TENER QUE: haver de:     “tengo que” trabajar:   he de treballar  

he de 

has de 

ha de 

hem de 

heu de 

han de 

 

El matí, la tarda, el vespre, la nit  

L´article definit:    el – la - els -les  
 
Dona – dones  
Cotxe – cotxes 
 
Els amics ,  els nens, els llibres 
 
les cases,  les amigues,  les nenes, les taules, les cadires, les botigues  
 
El mapa - els mapes  
 
L’ home – els homes   
L’ Ana – les Anes  
 
 
L´article indefinit:    un, una, uns, unes 
 
Un cotxe, una casa, uns cotxes, unes cases  
 
---  Tengo que comprar un coche porque el mío no me gusta 
He de comprar un cotxe perquè el meu no m’ agrada.  
 
L´article personal: SER 

 

el, l´, en, la, l´   
el/en Pere, l´ Esteve, en/el Jaume, la/na Rosa, l´Anna 
 

Pedro está con Ana en su casa porque les gusta estar tranquilos.  

El/en Pere està amb l’ Ana en la seva casa perquè els agrada estar tranquils 

Pequeños:  petits  

 

Hola, me llamo Juan y esta es Laura.  

Hola, em dic Joan i aquesta és la Laura.  

 

 


