
CLASE 5: 13-03-17 

Vocabulari: dies de la setmana: 

 

Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge 

 

 

mesos de l´any:  gener, febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost, setembre, 

octubre, novembre, desembre 

 

estacions de l´any: tardor, hivern, primavera, estiu 

 

 

Conjuga: començar 
Començo, comences, comença, comencem, comenceu, comencen 
 

Jugar: gar---- gu   jugo, jugues, juga, juguem, jugueu, juguen 

 
 
 Establir:  verb incoatiu  : IR -   EIX  
 
Estableixo, estableixes, estableix, establim, establiu, estableixen  
 
Són verbs Purs    
Bullir, collir, consentir, cosir, dormir, escopir, morir, obrir, omplir, presentir, 
sentir, sortir, tossir (i derivats i compostos) 
 
Morir: regular – pur: moro, mors, mor, morim, moriu, moren 
 
Sortir: pur – no irregular:   o----u  surto, surts, surt, sortim, sortiu, surten 
 
Obrir: obro, obres, obre, obrim, obriu, obren 
 
Sentir: sento, sents, sent, sentim, sentiu, senten  
 
 
 afaitar-se:   m’ afaito, t’afaites, s’afaita, ens afaitem, un afaiteu, s’ afaiten 

 

Completa amb un determinant demostratiu 
 

 ____________aquesta________ porta d’aquí està tancada, haurem de sortir 
per l’altra. 

 M’agraden ________aquelles____________ sabates d’allà darrera. 

 ______________aquests______ nois d’aquí al costat són molt amables. 

 No veig ____aquell________________ rètol d’allà, em pots dir què hi posa? 

 _______________aquesta - aquella_____ senyora és la __meva_- seva- ___ 
mare. 

 Veus ____aquell__ home que hi ha allà? És el ____seu___ avi, el de la 
Sandra. 

  
Aquests els diners serviran per comprar el meu berenar, per a mi 
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Poder: puc, pots, pot, podem, podeu, poden 
 

Exercicis verbs IR:  

Conjuga: morir, omplir, atrevir-se, afegir, dormir, prohibir 

*Morir: moro, mors, mor, morim, moriu, moren 

*Omplir: omplo, omples, omple, omplim, ompliu, omplen 

Atrevir-se:  m’ atreveixo, t’ atreveixes, s’ atreveix, ens atrevim, us atreviu, s’ atreveixen 

Afegir: afegeixo, afegeixes, afegeix, afegim, afegiu, afegeixen 

*Dormir:  dormo, dorms, dorm, dormim, dormiu, dormen 

Prohibir: prohibeixo, prohibeixes, prohibeix, prohibim, prohibiu, prohibeixen 

- Hi ha (haver-hi) molta gent a la festa de l’ escola  

- Vosaltres prohibiu la sortida al camp 

- Tu afegeixes sal al menjar 

- El dormirà fins demà perquè està molt cansat  

- Nosaltres omplim les ampolles d’ aigua perquè anem al camp a dinar amb els amics  

- El gat ha mort perquè l’ ha atropellat .     la mort és molt trista  

- T’ atreveixes a parlar català en públic al carrer?   No, m’ atreveixo perquè tinc molta 

vergonya.  

 

Abecedari:   a, be, ce, de, e, efa, g, hac, i, jota, ca, ela, doble ela, ema, ena, o, pe , cu, 

erra, essa, te, u, ve, ve doble, ics, i grega, zeta  


