
Pronoms Personals:
jo
tu
ell, ella, vostè
nosaltres
vosaltres,
ells, elles, vostès

Pronoms reflexius:
em
et
es
ens
us
es
Pentinar-se: parlar dutxar-se verbs reflexius
em pentino
et pentines

Verbs: ser i estar:

SER:
Sóc, ets, és, som, sou, són

ESTAR:

estic, estàs, està, estem, esteu, estan

Ser: Sóc una personamolt maca i simpàtica

Estar:
nosaltres estem a classe de català amb els companys

Estoy en el trabajo:
estic a la feina i m’ agrada molt a la tarda

L’Elena és simpàtica
L’helicòpter

La universitat -- femenina- i-u àtona

L’ illa -- femenina - i - u - àtona



Cantar: parlar - compr
canto
cantes
canta
cantem
canteu
canten

cantar parlar Comprar

canto Parlo Compro

cantes Parles compres

canta Parla compra

cantem parlem comprem

canteu parleu compreu

canten parlen compren

Jo parlo poc català
tu parles molt bé el català

Ell compra amb l’ordinador un telèfon a Amazon

Encontrar: trobar

Nosaltres no trobem les claus del cotxe

Ses claus sa



La Marta

Espanyol: ñ: ny

À È É Í Ò Ó Ú

Tancada : Í - Ú

Oberta : À

Cantaré

Cafè

Repàs classe 1

Pronoms personals: jo, tu, ell, ella, vostè, nosaltres, vosaltres, ells, elles, vostès

Pronoms reflexius: em, et, es, ens, us, es

Escriu un verb infinitiu: cantar, témer, aprendre, dormir

Escriu un verb reflexiu: pentinar-se

Conjuga el present dels següents verbs:

Ser: sóc, ets, és, som, sou, són
Estar: estic, estàs, està, estem, esteu, estan

Tradueix les següents frases:

yo soy Antonio: jo sóc l’ Antoni

tú eres Ana: tu ets l’Ana

él es Juan: ell és el Joan

nosotros somos María y Juan--- nosaltres som la Maria i el Joan

vosotros sois David y Adriana--- vosaltres sou el David i l’Adriana

ellos son Pepe y Eva-- ells són el Pep i l’Eva

estoy en Sant Antonio -- sóc a Sant Antoni

Estoy enmi casa: sóc a la meva casa

estás en un helicóptero: ets a un helicòpter



Com van els accents en català?: A, E, I, O, U

À È É Í Ò Ó Ú

Conjuga els següents verbs:

Ballar: ballo, balles, balla, ballem, balleu, ballen

Prémer: premo, prems, prem, premem, premeu, premen

Bullir: bullo, bulls, bull, bullim, bulliu, bullen

pentinar-se:

Em pentino, et pentines, es pentina, ens pentinem, us pentineu, es pentinen

Afaitar-se: m’ afaito, t’ afaites, s’ afaita, ens afaitem, us afaiteu, s’ afaiten

Agradar: m’agrada, t’agrada, li agrada, ens agrada, us agrada, els agrada


