
Beber: beure
Cerrar: tancar
Dar: donar
conducir: conduir,
comer: menjar
comer (al mediodía) - dinar
entender: entendre
hablar: parlar
trabajar: treballar
bajar: baixar
subir: pujar
cocinar: cuinar
tomar: prendre
aprender - aprendre
llamar: trucar
llegar: arribar
llevar,: portar
parar: aturar
quitar: llevar
gritar: cridar
desayunar: esmorzar
leer: llegir
levantarse: llevar-se - aixecar-se

M’agrada, t’agrada, li agrada, ens agrada, us agrada,
els agrada

Dir-se
em dic, et dius, es diu, ens diem, us dieu, es diuen



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

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

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

L´article definit:
el – la – els – les (casa – cotxe) (pluja de paraules)

el cotxe
la casa, la taula,
els cotxes, ordinadors, amics, homes
les cases, dones, amigues, cadires, rodes

na Maria, en Joan, la Maria, el Joan,

L´article indefinit: un, una, uns, unes

un cotxe, una casa, uns cotxes, unes cases

L´article personal:
el Joan, en Joan
l´Antoni n’Antoni El Antoni
la Maria - na Maria
L´ Eva - L’Ana -
Sóc el Pep : SER
Em dic: Pep : dir-se-- no es posa article personal

El Pep sempre va de festa els dissabtes.



la casa es blanca - La casa és blanca

Los coches son verdes - Els cotxes són verds

Singular - plurar

Casa--- cases a--------es
Verd - verds - home--homes ------ S

Paco es un hombre simpático - El Paco és un home simpàtic

María es la profesora de mi hija -
La Maria és la professora de la meva filla

Andrea compra el avión en la tienda del pueblo

L’Andrea compra l’avió a la botiga del poble

Estoy en el trabajo: sóc a la feina

Som a la classe

L’helicòpter

Verbs demenjars:

– esmorzar – al matí esmorzo
pernill (jamón - formatge queso)

– dinar – al migdia dino

– berenar – a la tarda bereno

– sopar – a la nit sopo



Dutx ar-se
em dutxo
et dutxes
es dutxa
ens dutxem
us dutxeu
es dutxen

Pentin ar-se

Salir: sortir
ir: anar
aprender: aprendre
saber: saber
fabricar: fabricar
ser: ser
hurgar: furgar
venir: venir
bromear: bromejar
llamarse: dir-se anomenar-se
cazar: caçar



gustar: agradar
venir: venir
vivir: viure
hacer: fer
estarse: estar-se
caer: caure
querer: voler
ver: veure
poder: poder
decir: dir
estar: estar
servir: servir
dormir: dormir
tener: tenir
sentir: sentir
abrir: obrir
alquilar: llogar
poner: posar
pasar: passar
llenar: omplir
llover: ploure
encontrar: trobar
leer: llegir
comenzar: començar
Creer: creure
olvidar: oblidar
peinar: pentinar


