
En català, es diuen les hores dient quants quarts porta l’hora anterior, o bé es diu 

l’hora en punt. 

 

És a dir, com a exemple: 

 

Un quart de cinc (16:15). 

16.00 són les quatre 

 

16.05 són les quatre i cinc 

16.10 són les quatre i deu 

16.15 és un quart de cinc  

16.20: és un quart i cinc minuts de cinc  

16:25: és un quart i deu minuts de cinc / falten cinc minuts per a dos quarts de cinc 

16.30 són dos quarts de cinc 

16:35 dos quarts i cinc de cinc / falten deu minuts per a tres quarts de cinc 

16:45 són tres quarts de cinc  

16:50 són les cinc menys deu / falten deu minuts per a les cinc  

16:55 són les cinc menys cinc / falten cinc minuts per a les cinc 

 

16.05:  són les quatre i cinc 

17.10: son les cinc i deu 

18.15: és un quart de set 

19.20: és un quart i cinc de vuit 

20.25:  és un quart i deu de nou 

21.30: són dos quarts de deu 

22.35: són dos quarts i cinc d’onze 

23.40:  són dos quarts i deu de dotze 

00.45: són tres quarts d’una de la nit 

01.50: són les dues menys deu 

02.55:  són les tres menys cinc de la matinada  

-jar (envejar – allotjar – pujar – penjar – desitjar  ) 
 
Pujar: jar--- g 
 
pujo, puges, puja, pugem, pugeu, pugen 
 
penjar: penjo, penges, penja, pengem, pengeu, pengen 



 
 
 
-car (trencar – identificar – amplificar – rectificar – publicar  ) 
 
Publicar:  car----qu 
 
Publico, publiques, publica, publiquem, publiqueu, publiquen 
 
 
-gar (jugar – llogar – mossegar – obligar – ofegar – carregar) 

Jugar:  gar --   gu 

Jugo, jugues, juga, juguem, jugueu, juguen  

-çar (començar – caçar – esforçar-se – avançar – abraçar – forçar ) 
 
Començar:  çar  -  c  
començo, comences, comença, comencem, comenceu, comencen 
 
 
-dre (aprendre – defendre – ofendre – prendre – vendre) 

1ª persona:    DRE       -     c 

Aprendre: aprenc, aprens, aprèn, aprenem, apreneu, aprenen 
defendre: defenc, defens, defèn, defenem, defeneu, defenen  
ofendre: ofenc, ofens, ofèn, ofenem, ofeneu, ofenen 

prendre: prenc, prens, pren, prenem, preneu, prenen 

vendre: venc, vens, ven, venem, veneu, venen 

-ure (deure)    URE -    1ª persona singular: C  

Deure: Dec, deus, deu, devem, deveu, deuen  

Beure: bec, beus, beu, bevem, beveu, beuen 

Treure: trec, treus, treu, traiem, traieu, treuen    

Veure:  veig, veus, veu, veiem, veieu, veuen 

Viure:  visc, vius, viu, vivim, viviu, viuen  

Riure: ric, rius, riu, riem, rieu, riuen   



Escriure: escric, escrius, escriu, escrivim, escriviu, escriuen  

Caure: caic, caus, cau, caiem, caieu, cauen 

Hem d’ escriure  

BRE  -   

Rebre: rebo, reps, rep rebem, rebeu, reben  

Cabre: cabo, caps, cap, cabem, cabeu, caben  

A mí me gusta Ibiza. Sobre todo, me gustan sus playas. Yo voy a la playa todas 
las mañanas a dar un paseo. Me levanto temprano, me pongo una ropa 
cómoda y doy un saludable paseo de una hora. 

Así, cojo fuerzas para empezar el día porque el sol y la suave brisa marina me 
dan vida. Después, me tomo un ligero desayuno con mi familia. Yo me tomo 
una pequeña tostada de pan integral con aceite de oliva virgen extra. 

Mi hijo se toma un desayuno más grande que el mío y mi marido solo come 
algo de fruta de un pequeño huerto que yo cuido con mucho cariño. 

Ya estamos listos para afrontar un nuevo día con ganas e ilusión. 

A mi/jo m'agrada Eivissa. Sobretot, m'agraden les seves platges. Jo vaig a la 

platja tots els matins a fer una passejada. Em llevo d'hora, em poso una roba 

còmoda i dono un saludable passeig d'una hora. 

Així, agafo forces per començar el dia perquè el sol i la suau brisa marina em 

donen vida. Després, em prenc un lleuger esmorzar amb la meva família. Jo 

em prenc una petita torrada de pa integral amb oli d'oliva verge extra. 

El meu fill es pren un esmorzar més gran que el meu i el meu marit només 

menja una mica de fruita d'un petit hort que jo cuido / tinc cura amb molt afecte. 

Ja estem preparats per afrontar un nou dia amb ganes i il·lusió. 

Això:  

Gràcies /  


