
Verbs:

– dir-se – (l’ article personal no es posa)
em dic
et dius
es diu
ens diem
us dieu
es diuen

Ella es diu Carla
em dic Mariano

sóc el Pep
et la Maria
és el Joan

Pep és simpàtic

El Pep és simpàtic - El Pep compra carn

– fer - “hacer”

Faig
fas
fa
fem
feu
fan



– anar - “ir” anar + a

Vaig vaig a l’escola
vas vas a treballar
va
anem
aneu
van

– agradar (singular i plural) “pronominals”
(gustar)

m’ agrada - el cotxe
t’agrada
Li agrada
ens agrada
us agrada
els agrada

M’agraden - els cotxes
T’agraden
Li agraden
Ens agraden
us agraden
els agraden

Encantar

M’encanta M’encanten
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Frases amb verbs:

SER:

El meu amic és mecànic i treballa de dilluns a dissabte.

1. Ser:

Sóc la Griselda i m’agrada cuinar escoltant música.

Sóc una dona molt simpàtica perquè sempre estic
cantant

Home simpàtic
Dona simpàtica

Jo sóc del Brasil i els meus pares són de Galicia.

2. Estar:

Nosaltres estem molt bé a la classe per aprendre
català
Ell és avui a la platja, no hi és al treball.



Cantar: cantes molt bé a la dutxa i al cotxe

A nosaltres ens agrada cantar tots els dies festius

El dia, els dies
em
et
es
ens
us
es

Mi amigo - el meu amic
A mi amigo - al meu amic
al (a+el) meu amic li agrada
de+el (del)

Al meu amic Joan li agrada cantar mentres es
pentina

Para: per a
Por: per
M’agrada fer coses a la nit a la meva casa

Fer: Faig menjar per als (a+els) nens

Per a + els : als nens



Dir-se: llamar-se

Em dic Francesc, la meva dona es diu Mari Carmen
i la meva amiga es diu Maria.

Llamar por teléfono: trucar /telefonar/cridar

Anar: vaig a classe de català perquè els companys
són molt simpàtics - simpàtiques

Home - homes
Dona - dones
Casa - cases a-----------es

Un dubte

El diumenge, em llevo, esmorzam, m’afaito, i
després la meva done i jo anem a fer/ a prendre
una cervesa.

beure : beber
prendre: tomar




