
Pentinar-se
Pronoms reflexius:

Jo em pentino
Tu et pentines
Ell es pentina
Nosaltres ens pentinem
Vosaltres us pentineu
Ells es pentinen

Afaitar-se verbs reflexius

la casa és blanca

Los coches son verdes

Els cotxes són verds

Paco es un hombre simpático

El Paco és un home simpàtic

María es la profesora demi hija

La Maria és la professora de la meva filla

Elena compra el avión en la tienda del pueblo

L’ Elena compra l’ avió en la botiga del poble

SER: sóc, ets, és, som, sou, són

ESTAR: estic, estàs, està, estem, esteu, estan

Teoria classe 5

Verbs reflexius:

verb dir-se (llamarse)
em dic
et dius
es diu
ens diem
us dieu
es diuen



Verbs:

Fer (HACER)

Faig faig el dinar al matí el matí
Fas fas esport a la tarda la tarda
Fa fa un treball a la nit la nit
fem fem una festa al vespre el vespre
feu feu una festa a la matinada lamatinada
fan fan la compra al migdia el migdia

Por la mañana trabajo de ocho a tres de la tarde

Al matí treballo de vuit a tres de la tarda. Al vespre faig esport i a la nit sopo i miro
sèries.

Verbs demenjars:

- esmorzar - al matí esmorzo
- dinar - al migdia dino
- berenar - a la tarda bereno
- sopar - a la nit sopo

Anar (IR)

Vaig voy a la escuela en verano: vaig a l’escola a l’estiu
vas vas a trabajar en invierno : vas a treballar en hivern
va va a viajar en otoño: va a viatjar a la tardor
anem vamos a jugar en primavera: anem a jugar a primavera
aneu
van

Interrogatius:
qui, com, què, perquè, quan, on, d´on,
quin-quina-quins-quines
quant-quanta-quants-quantes

Completa les frases següents amb el mot interrogatiu apropiat.

1. ……………………….. està plorant? –No sé pas……………………….. nen
plora, si el del veí de sobre o el del veí de sota.



2. ………………………..t’ha demanat, en Pere? –No recordo
ara………………………..m’ha demanat el martell o la clau anglesa.

3. No sé pas………………………..hora és.
-………………………..saps………………………..ho ra és, Lluís?

4. ………………………..anireu aquest vespre, al cinema o al teatre? –No sé
encara………………………..farem. Potser no sortirem.

5. ………………………..t’ha costat aquest jersei? –No recordo
exactament………………………..m’ha costat. Crec que bastant.

6. ………………………..començareu les obres de reforma del pis? –Doncs, en
aquests moments, no sé………………………..les farem.

7. ………………………..us ho fareu per solucionar aquest problema? – Encara no
hi hem pensat. No sé pas………………………..ens ho farem.


