
Vengo a la casa de tu hermano por la mañana

Vinc a la casa del teu germà pel matí

No hago nada especial los fines de semana con mi pareja

No faig res especial els caps de setmana amb la meva parella

Voy a trabajar todos los días pero descanso el domingo

Vaig a treballar tots els dies però descanso el diumenge

Ana no sabe dónde están las llaves del coche de su hermana

L’ Ana no sap on són les claus del cotxe de la seva germana

SER: sóc, ets, és, som, sou, són

Numerals cardinals: 1-20 -30-99

Un
Dos
Tres
quatre
Cinc
Sis
Set
vuit
nou
deu

Onze
Dotze
Tretze
Catorze
Quinze
Setze
Disset
Divuit
Dinou
Vint

21-29
Vint-i-un
Vint-i-dos
Vint-i-tres
Vint-i-qu
atre
Vint-i-cin
c
Vint-i-sis
Vint-i-set
Vint-i-vuit
Vint-i-no

30-99
trenta
Quaranta
Cinquanta
Seixanta
Setanta
Vuitanta
Noranta
Cent



u

30-99
31: trenta-un
Trenta-dos
Trenta-tres
Trenta-quatre
Quaranta-set
Cinquanta-dos
Seixanta-vuit
Setanta-tres
Vuitanta-set
Noranta-dos

40-50

47:quaranta-s
etet

101-199

Cent noranta-tres

Cent trenta-dos

200-999 DUC

Dos-cents quaranta-tres 243

Tres-cents vint-i-dos. 322

1000..



1001.
Dos mil
deu mil
cent mil
2323: dos mil tres-cents vint-i-tres

Quatre milions

45: quaranta-cinc

158: cent cinquanta-vuit

716: set-cents setze

2874: dos mil vuit-cents setanta-quatre

12.027: dotze mil vint-i-set

458.617: quatre-cents cinquanta-vuit mil sis-cents disset

8.704.328: vuit milions set-cents quatre mil tres-cents vint-i-vuit

121.469.219: cent vint-i-un milions quatre-cents
seixanta-noumil dos-cents dinou

486.224.615: quatre-cents vuitanta-sis milions
dos-cents vint-i-quatre mil sis-cents quinze

Nombres: dos

Nom: Pepe



LES HORES

10.05 són les deu i cinc

10.10: són les deu i deu

10.15: és un quart d’onze +15

10.20: és un quart i cinc d’onze 15+5

10.25: és un quart i deu d’onze 15+10

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

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

10.55 són tres quarts i deu d’onze
són les onze menys cinc



12:15: és un quart d’una

17:20 és un quart i cinc de sis

18:40: són dos quarts i deu de set

19:50 són tres quarts i cinc de vuit
- són les vuit menys deu

20:35 són dos quarts i cinc de nou

10.15 són les deu i quart
10.20
10.25
10.30
10.35
10.40
10.45
10.50
10.55

Vocabulari: dies de la setmana, mesos
de l´any, estacions de l´any



Dilluns
dimarts
dimecres
dijous
divendres
dissabte
Diumenge

Gener, febrer, març, abril, maig, juny, juliol,
agost, setembre, octubre, novembre,
desembre

Estacions de l’any:
primavera, estiu, tardor, hivern

Redacció: Descriu la teva casa


