
Traduccions:  
1. La mujer come peras del árbol. 

La dona menja peres de l’arbre 

 

 

2. La estación de tren está muy lejos. 

L’ estació de tren és molt lluny 

 

3. Compramos muchos pijamas de rayas 

Compro, compres, compra, comprem, compreu, compren 

- Compren  moltes pijames de ratlles  

 

4. Cada día sale el sol más temprano 

Cada dia surt el sol més d’hora 

 

Arribar d´hora : llegar temprano  

fin de semana: cap de setmana 

 

 

 

5. El pájaro canta por la mañana 

L’ocell canta al matí.  

 

Por la mañana, por la tarde, por la noche, 

Al matí, a la tarda, a la nit 

 

6. Estoy cansado para ir a correr 

Estic cansat per anar a córrer.  

 

 

7. La lluvia ensució el coche de barro. 

La pluja va embrutar el cotxe de fang.  

 

Pret Perifràstic: Indefinido 

 

Vaig + cantar: canté  

Vas + cantar: cantaste 

va + cantar: cantó  

vam + cantar: cantamos  

vau + cantar: cantasteis  

van + cantar: cantaron 

 

El niño jugó con sus amigos: 

                                                                 

El nen va jugar amb els seus amics 

 

Ayer me fui a nadar a la piscina:  ahir me’n vaig anar a la piscina  

 

 

 



 

Anar-se’n  (IRSE) 

 

Me’n vaig 

te’n vas 

se’n va 

ens n’ anem 

us n’ aneu 

se’n van  

 

El dubte 

Els dubtes  

 

8. Las estrellas brillan cada noche 

Les estrelles / Els estels brillen cada nit 

 

9. Estamos cantando debajo del árbol 

Estem cantant sota de l’ arbre 

 

Ahir vaig veure un calendari drets de la dona  

 

10. Los niños desayunan un vaso con leche cada mañana 

Els nens esmorzen un got de llet cada matí  

 

 

11. El maestro canta una canción muy bonita 

El mestre canta una cançó molt bonica /polida/ maca  

 

 

12. La mesa del comedor está rota.  La taula del menjador està trencada 

Trencat / trencada (roto-rota) 

tallar: cortar 

 

 

13. Nadie sale a la calle porqué hace una noche fría 

Ningú surt al carrer perquè fa una nit freda 

Fer: faig, fas, fa, fem, feu, fan 

 

 

14. Me apetece mucho comer una ensalada. 

Em ve de gust molt menjar una amanida. 

“venir de gust”: apetecer  

Em ve de gust 

et ve 

li ve 

ens ve 

us ve 

els ve 

 

 



 

Ahir em va venir de gust un gelat i me’l    lo     vaig comprar  

 

Vull comprar-lo 

 

 

 

Per què vols aprendre?  

perquè el necessito per la feina  

 

15. Tengo ganas de ir a la playa con mi hermana 

 

Tinc ganes d’anar a la platja amb la meva germana  

 

 

16 Este niño bebe agua muy despacio 

Aquest nen beu aigua molt a poc a poc.  

 

 

17. Manuel tiene un camión de hierro muy grande 

El Manel té un camió de ferro molt gran.  

Ahir el Manel va tenir un camió de ferro molt gran  

Tenir: tinc, tens, té, tenim, teniu, tenen 

 

18. La sopa está encima de la mesa 

La sopa és a sobre de la taula 

ahir: la sopa va ser sobre de la taula  

 

19. En el Polo Norte hace mucho frío. 

Al pol nord fa molt de fred  

 

 

20. El vino se obtiene de la uva 

El vi s’obté del raïm 

 

Afaitar-se (verb reflexiu) 

 

m’afaito  

t’ afaites  

s’ afaita  

ens afaitem 

us afaiteu 

s’ afaiten   

 

 

21. Los triángulos tienen 3 lados 

Els triangles tenen tres costats 

Ahir: els triangles van tenir tres costats 

tenir: tinc, tens, té, tenim, teniu, tenen 



 

22. No publican todavía su novela 

No publiquen encara la seva novel·la  

Ahir: van publicar  

 

23. Ya sale el nuevo número de la revista 

Ja surt el nou nombre de la revista  

 

número: nombre 

nombre: nom 

Apellido: llinatge / cognom  

 

sortir:   o---------------u 

surto, surts, surt, sortim, sortiu, surten 

 

Collir: o------u 

cullo, culls, cull, collim, colliu, cullen  

 

24. Esa tienda no abre los domingos 

Aquesta botiga/tenda no obre els diumenges 

Ahir: aquesta botiga no va obrir el diumenge  

 

Articles: el, la, els, les  

 

 

25. Ese reloj no suena porqué no funciona 

Aquest rellotge no sona perquè no funciona  

ahir; aquest rellotge no va sonar .... 

 

26. Nunca han cambiado la decoración de esas paredes. 

Mai han canviat la decoració d’ aquestes parets 

  

Pretèrit- Perfecte : passat: aquest matí, aquesta tarda, mai, sempre, alguna 

vegada. 

 

Haver + participi 

 

AR: AT  cantar: cantat 

ER: ET  

IR: IT  

HAVER:      he, has, ha, hem, heu, han   + participi 

he cantat 

he fet 

he dormit  

 

perdre: he perdut 

 

 

 

 



27. El suelo está lleno de charcos 

 

El terra està ple de bassals 

 

Lleno: ple 

llena: plena  

 

Haver-hi (infinitiu)  

  

hay: hi ha 

Hubo: va haver-hi 

 

Ja hi som tots  

 

 

 


