
Vaig jugar un partit
vas treballar molt
va treballar molt
vam treballar
vau treballar
van treballar

Compré : vaig comprar
bailaste: vas ballar
escribió: va escriure
Compramos: vam comprar
Limpiasteis : vau netejar
Condujeron : van conduir

Ayer dormí temprano: ahir vaig dormir d’hora

Vine a clase de catalán a las cinco de la tarde en el CEPA Sant Antoni

Ahir vaig venir a la classe de català a les cinc de la tarda al CEPA

ANAR: IR
VENIR: VENIR

Ayer compré ropa de invierno para mi viaje. Os dejo una semana.

Ahir vaig comprar roba d’hivern pel meu viatje. Us deixo una setmana

Ayer fui a trabajar en el bar de Sant Rafael a las 11 de la mañana y salí
a las 16;00 de la tarde.

Ahir vaig anar a treballar al bar de Sant Rafael a les onze del matí
i vaig sortir a les quatre de la tarda.

Ayer almorcé un cocido que mi esposo me trajo del Hiper Centro

Ahir vaig dinar un bullit que el meu marit em va portar de l’Hiper Centr0

El domingo estudié inglès en mi casa porque el lunes tengo un examen

El diumenge vaig estudiar anglès a la meva casa perquè el dilluns tinc un examen

IMPERATIU:
AGAFAR:
Tu: Agafa
vostè: agafi
nosaltres: agafem
vosaltres: agafeu
vostès: agafin

PUJAR:
Tu: puja
vostè: pugi
nosaltres: pugem
vosaltres: pugeu
vostès: pugin

BAIXAR
tú: baixa
Vostè: baixi
nosaltres: baixem
vosaltres: baixeu
vostès: baixin



2. Repàs del TINC + QUE en tots els temps verbals:
– Present
He de
has de
ha de
Hem de
Heu de
Han de

– Pretèrit perfet
TINC QUE
he hagut de treballar he tingut que treballar
has
ha
hem
heu
han

he tenido que trabajar

– Perifràstic - Passat: ahir, la setmana passada,

tuve que trabajar mucho:

vaig tenir que treballar molt -
Vaig haver de treballar
vas haver
va haver
vam haver
vau haver
van haver

vaig treballar: trabajé
vas treballar: trabajaste
va treballar: trabajó
vam treballar: trabajamos
vau treballar: trabajasteis
van treballar: trabajaron



–Pretèrit Imperfet - Explicar coses -
quan + treballava a l’estiu guanyava molts diners
Perquè m’agradavamolt el DJ..

Tenia que estudiar per sortir de festa
havia d’estudiar
havies
havia
havíem
havíeu
havien

– Futur
jugaré
tindré que treballar dissabte hauré de treballar dissabte
hauré de
hauràs de
haurà de
haurem de
hareu de
hauran de

– Condicional
tendria que treballar més
hauries de treballar més

Hauria de
hauries de
hauria de
haríem
hauríeu
haurien

L’ Ana

L’ avió

L’ou

Helicòpter



Repàs de les hores:

21:40 22:35 14:25 13:50 , 15:45

10.15

Un quart d’onze 15 +
10.05 les deu i cinc
10.10 les deu i deu
10.20 un quart i cinc d’onze 15+5
10.25 un quart i deu d’onze 15+10
- són dos quarts menys cinc d’onze
- falten cinc minuts per a dos quarts d’onze

10.30 són dos quarts d’onze 15+15
10.35 són dos quarts i cinc d’onze 15+15+5
10.40 són dos quarts i deu d’onze 15+15+10
10.45 són tres quarts d’onze 15+15+15
10.50 són les onzemenys deu -

15+15+15+5 són tres quarts i cinc d’onze 10.50 15+15+15+5

10.55 són les onzemenys cinc
són tres quarts i deu d’onze 15+15+15 10

Repàs dels nombres: 659.129.516

Sis-cents cinquanta-nou milions cent vint-i-noumil cinc-cents setze

200-999 dos-cents
30-99 trenta-dos
21-29 vint-i-dos

5000 cinc mil

Cinquanta
Setze 16
disset: 17
quinze: 15



EL MATÍ:


