
• ¿Cuánto cuesta el kilo de tomates? 
Quant costa el kilo de tomàtigues  

 
• ¿Quieres ir al cine conmigo? 

Vols anar al cinema amb mi?  
 
voler:  
 
Vull anar a prendre un cafè perquè encara no he esmorzat  
Vull anar de viatge amb la meva amiga l’ Elena a Madrid.  
Tu vols treballar perquè necessites diners per pagar el lloguer.   
Vosaltres voleu anar dimecres a l’ excursió perquè ens agrada molt veure  noves 
coses.  
Volem tornar (volver)  a la nostra casa perquè vivim lluny 
Els meus fills volen comprar un gatet perquè els agraden els animals.  

 

•  
 

• ¿Dónde queda el museo de bellas artes? 
On queda el museu de belles arts? 
 

• ¿Te gusta cómo me queda este vestido? 
 
T’ agrada com em queda aquest vestit?  
 

• ¿Qué te parece (parèixer)  si mañana (demà) salimos (sortir)  a cenar (sopar) ? 
 
Què et pareix si demà sortim a sopar? 
 
 

• ¿Cada cuánto vas a visitar a tus abuelos?  (avis) 
 

• ¿Cuántos habitantes tiene Dinamarca? 
 

• ¿Por qué me tratas  (TRACTAR) de esta manera? 
 

• Les preguntamos cada cuánto tiempo pintan la casa. 
 

• ¿Me ayudás (ajudar)  a preparar las ensaladas? 
 
m’ ajudes a preparar les amanides?  
 

• ¿Qué color te gusta más para esta pared? ¿rojo o verde? 
Quin color t’ agrada més per aquesta paret. Vermell o verd?  

•  
 
 
 



• ¿Por qué no me ayudas a cortar el césped? 
Per què no m’ajudes a tallar la gespa?   
 

• ¿Qué día cae tu cumpleaños este año? 
Quin dia cau el teu aniversari aquest any?  
 
CAURE (Caer)  
caic 
caus 
cau 
caiem 
caieu 
cauen 

•  
• ¿Para qué llevás ese bolso? 

 
Per a què portes /dus  aquella bossa 
 

• ¿Quiénes son esos chicos que están jugando a la pelota? 
Quins són aquells nois que estan jugant a la pilota?  
 
Present continu:        estar + gerundi (ant-ent-int) 
AR – ANT ------cantar:     estic cantant 
ER  -  ENT  -    perdre:       estic perdent el temps  
IR: -   INT  -  dormir:         estic dormint  
 
Hola, què haces? En este momento estoy trabajando. No puedo hablar. 
Hola, què fas?. En aquest moment estic treballant. No puc parlar  
 
Què, per què , perquè  
 
Aquest-aquesta-aquests-aquestes  (este, esta, estos, estas)  
Aquell-aquella-aquells-aquelles  (aquel, aquella, aquellos, aquellas) 
 
Estoy estudiando -----------estic estudiant  (estudiar) 
estoy haciendo la comida:   estic fent el menjar  (fer) 
Estamos durmiendo todo el día:   estem dormint tot el dia  (dormir) 
 

• ¿Qué te parece si pedimos (demanar)  helado para llevar (portar)? 
 
Què et pareix si demanem gelat per portar? 
 

• ¿Quiénes votan en contra de la nueva ley? 
Quins voten en contra de la nova llei?  

 

 

 



Parèixer (verb pronominal – agradar)  

em pareix 

et pareix 

li pareix 

ens pareix 

us pareix 

els pareix 

 

 


