
Repàs de les hores:   17.15 – 18.30 – 19.45 – 20.20 – 21.35 

17.15:  És un quart de sis   

18.30  són dos quarts de set 
19.45: són tres quarts de vuit 

21.35: són dos quarts i cinc de deu 

09.05: són les nou i cinc 
09.50:  són les deu menys deu 

 

 
Repàs del nombres: 1-20 

Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu 

onze, dotze, tretze, catorze, quinze, setze, disset, divuit, dinou, vint 

 
21-29:        vint-i-cinc 

30-99    trenta-set  

37 
 48  - quaranta-vuit 

52:  cinquanta-dos 

63:   seixanta-tres 
74: setanta-quatre 

 85: vuitanta-cinc 

96 noranta-sis 

117:  cent disset                                200-999 
245:  dos-cents quaranta-cinc 

2916: dos mil nou-cents setze     

355.415:  tres-cents cinquanta-cinc mil quatre-cents quinze 

 

Venir:  vinc, vens, ve, venim, veniu, venen 

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

Anar: vaig, vas, va, anem, aneu, van 

Saber: sé, saps, sap, sabem, sabeu, saben 

Sentir: sento, sents, sent, sentim, sentiu, senten 

Ser: sóc, ets, és, som, sou, són 
acomiadar-se: m’acomiado, t’acomiades, s’acomiada 

ens acomiadem, us acomiadeu, s’acomiaden,  

 
 poder: puc, pots, pot, podem, podeu, poden 

 

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

 veure:  veig, veus, veu, veiem, veieu, veuen 

 

 voler:  vull, vols, vol, volem, voleu, volen 
 

 

 



 atrevir-se   infinitiu:    

incoatiu – ir: eix   

reflexiu 
vocal 

m’atreveixo 

t’atreveixes 
s’atreveix 

ens atrevim 

us atreviu 
s’atreveixen 

 

Mi amigo es muy simpático 

el meu amic és molt simpàtic 

SER: sóc, és, són  

Tu madre trabaja todos los días 

La teva mare treballa tots els dies         el dia                                                    treballar  

Vuestro padre es de Madrid 

El vostre pare és de Madrid 

Nuestros amigos llegan a la estación de autobús a las 20.45 

Els nostres amics arriben a l’ estació d’autobús a tres quarts 

de nou 

A les 20.45h  

 
són les nou menys quarts 

20.30 són les vuit i mitja  

20.15 són les vuit i quarts 

 

 

 

 



Pretèrit perifràstic   (indefinido) 

 

anar + infinitiu           
ahir,  anit 

 

vaig  
vas 

va                         + infinitiu 

vam 
vau 

van 

Ahir vaig poder treballar  

anit no vaig dormir molt 
la meva mare va fer el menjar  

no em va agradar el peix 

ahir vaig cantar a la tarda 
 

al matí 

al migdia  
a la tarda                                                       per la tarda 

al vespre   18.00-21.00 

a la nit 

a la matinada  

    menjar, estudiar, jugar, escriure,  

esmorzar, dinar, berenar, sopar,  

 

 

 

 


