
Manzana Poma Berengena albergínia
Naranja Taronja Cebolla ceba
Plátano Plàtan apio api
Albaricoque Albercoc Brócoli bròquil
Pera Pera Espárragos espàrrecs
Sandía Síndria Pimiento pebrot
Ciruela Pruna Lechuga enciam
Melocotón préssec Zanahoria pastanaga
Uva raïm Espinacas espinacs
Limón Llimona Calabacín carbassó
Fresa Maduixa Tomate tomàquet
Melón Meló Ajo All
Pomelo aranja Judías mongetes
Piña Pinya Patata patata
Granada Magrana acelgas bledes
Aguacate Alvocat Pepino cogombre
almendra Ametlla Guisantes pèsols
cereza cirera Ensalada amanida
níspero Nespre Calabaza Carbassa
coco Coco arroz arròs
lima Llima trigo Blat

maíz Blat de moro

Japó El Japó Italia Italia

Xina La Xina Regne Unit El Regne Unit

Estats Units Els Estats Units Argentina L’Argentina

Índia L’Índia Alemanya Alemanya

Equador L’Equador Filipines Les Filipines

Espanya Espanya Marroc El Marroc

Perú El Perú Colombia Colombia

Brasil El Brasil Bolivia Bolivia

Xile Xile Venezuela Venezuela

Paraguay El Paraguay Andorra Andorra



Escriu les instruccions per preparar una truita de patates. 50-60
paraules.

Ous, patates, oli d’oliva, sal, foc, mínim, lent, ceba, pebre, plat,

Ingredients: Necessitar, fregir, pelar, tallar, batre, afegir, girar, bullir

Elaboració:

Repàs de les hores:
11:00: són les onze en punt

12:05: són les dotze i cinc

13:10: és la una i deu

14:15 : és un quart de tres

15:20 - és un quart i cinc de quatre 15+5

16:25: és un quart i deu de cinc 15+10

17:30: són dos quarts de sis

18:35: són dos quarts i cinc de set

19:40, són dos quarts i deu de vuit

20:45: són tres quarts de nou

21:50:
- són les deumenys deu
- són tres quarts i cinc de deu

22:55:
són les onze menys cinc
són tres quarts i deu d’onze

23:42 -

falten tres minuts per a tres quarts de dotze

14.00 són les dos de la tarda

Repàs dels nombres. – Escriu el següent nombre: 16.429.987



Setze milions quatre-cents vint-i-noumil nou-cents vuitanta-set

Repàs vocabulari de la familia: tío, abuelo, abuela, nieto, sobrino, yerno, nuera,
hijo, padre, madre, hermano, hermana, cuñado, cuñada,

Oncle, tia-tieta, avi, àvia, nét, néta, nebot, neboda, gendre, nora, fill, filla, pare,
mare, germà, germana, cunyat, cunyada.

Demostratius:

aquest, aquesta, aquests, aquestes

Este libro---- aquest llibre

Esta casa -- aquesta casa

Estos amigos -- aquests amics

Estas mujeres --- aquestes dones

aquell, aquella, aquells, aquelles

Aquell ordinador d’allà és meu

Possessius:

el meu, lameva, els meus, lesmeves

mi casa: la meva casa

el teu, la teva, els teus, les teves

tu amigo no ha venido--el teu amic no ha vingut

el seu, la seva, els seus, les seves

Su clase --- la seva
sus profesoras ---- les seves professores

el nostre, la nostra, els nostres, les nostres

Nuestros amigos----Els nostres amics

el vostre, la vostra, els vostres, les vostres

Vuestro jefe no es simpàtico---- el vostre cap no és simpàtic

el seu, la seva, els seus, les seves

Su amiga tambien es la nuestra - La seva amiga també és la nostra


