
Demostratius:  

Aquest, aquesta, aquests, aquestes 

 

Este libro  - aquest llibre 

Esta casa es mía: aquesta casa és meva 

Estos cotxes son rojos:   aquests cotxes són vermells 

Estas mesas son verdes:  aquestes taules són verdes  

Aquell, aquella, aquells, aquelles 

Aquell home és alt  

aquella dona és maca  

aquells dos d’allà són germans  

aquelles dones parlen molt 

 

Possessius: 
el meu, la meva, els meus, les meves 
el teu, la teva, els teus, les teves 
el seu, la seva, els seus, les seves 
el nostre, la nostra, els nostres, les nostres 
el vostre, la vostra, els vostres, les vostres 
el seu, la seva, els seus, les seves 

mi coche, mi casa, mis coches, mis casas 
el meu cotxe, la meva casa, els meus cotxes, les meves cases 

Juan tiene un coche muy bonito. Su coche es muy bonito. 

El Joan té un cotxe molt bonic. El seu cotxe és molt bonic.  

 

 Conjuga el verb ser, dir-se, parlar, témer, dormir 

 

SER: sóc, ets, és, som, sou, són 

 

DIR-SE:  em dic, et dius, es diu, ens diem, us dieu, es diuen 

em, et, es, ens, us, es (pronoms reflexius) 

 

AGRADAR (pronominals)  

m’ agrada  el cotxe       els arbres  

t’ agrada 

li agrada 

ens agrada 

us agrada 

els agrada 

 

M’ agraden els arbre 



afaitar-se: 

m’ afaito  
t’ afaites 
s’ afaita  
ens afaitem 
us afaiteu 
s’ afaiten  

 
pentinar-se 
em pentino 
et pentines 
es pentina 
ens pentinem 
us pentineu 
es pentinen 

 

esmorzar: desayunar 
 

Escriu el verb tenir:  
tinc 
tens 
té 
tenim 
teniu 
tenen 

 

 

 

 

 

 

Quién eres ?  -  qui ets? -   

Quién sois?   Qui sou?  

Como te llamas?  Com et dius?  

Como se llama?  Com es diu?  

Quién son ellos?   Qui són elles? 

Cómo nos llamamos?   Com ens diem?  

Quién es?   Qui és?  



Cómo se llaman?   Com es diuen?  

Cómo me llamo?  Com em dic?  

Quién soy yo?   Qui sóc jo?  

Quién somos nosotros?  Qui som nosaltres?  

 

que coche te gusta?  Quin cotxe t’ agrada 

Que casa te gusta más?  Quina casa t’ agrada més ¿ 

 

Que libros no te gustan?   Quins llibres no t’ agraden? 

Que mesas te gustan?   Quines taules t’ agraden?  

De dónde eres?   D’on ets? ---------- 

Por qué estudiáis catalán?   -   per què estudieu  català? 

Abecedari: 

A, be, ce, de, e, efa, ge, hac, i , jota, ca, ela, doble ela, ema, ena, o , pe, cu, erra,  

Essa, te, u, ve, ve doble, ics, i grega, zeta. 

 

Establ  ir  99% IR: incoatius  -  EIX  

Establ    ir:       

establ eix o     

establ  eix es  

establ  eix 

establim 

establiu 

estableixen  

 

1% purs / regular dormir:  

 

 


