
04:30 - són dos quarts de cinc de la matinada 15+15
18:05 - són les sis i cinc de la tarda
12:10 - són le dotze i deu del migdia
07:55 - són les vuit menys cinc - falten cinc minuts per a les vuit del matí
21:30 - són dos quarts de deu de la nit
22:45 - són tres quarts d’onze de la nit
10:33 - són dos quarts i tres minuts d’onze del matí

falten dos minuts per a dos quarts i cinc d’onze del matí
23:15 - és un quart de dotze de la nit
13:40 - són dos quarts i deu de dues del migdia 15+15+10

Exercicis possessius 1. ________el meu____ oncle (de mi) i _____la teva_______
cosina (de tu) són germans.
2. _____la seva_______ botiga (d’ella) és més gran que ___la nostra_________ (de
nosaltres).
__la meva_________ núvia (de mi) no té _____els teus_______ llibres (de tu)

d’història.
4. Quin és ____el vostre________ objectiu (de vosaltres) vital? _el
nostre___________ objectiu (de nosaltres) vital és ser completament independents.
5. ____els seus________ fills (d’ells) parlen català, castellà i anglès.
6. ____la nostra________ casa (de nosaltres) és a tocar ____la vostra________ (la
de volsaltres).
7. _____el meu_______ professor (de mi) de portugués és brasiler.
8. _la seva__________ cambra (d’ells) té un llit molt gran
9. _________el meu___ germà (de mi) i ____el teu________ (de tu) tenen la mateixa
edat.
10._____el vostre_______ cap (de vosaltres) és l’home de _____meva_______
germana (de mi).

1) L’Anna i el Carles tenen un pis. .........el seu............. pis és gran.
2) La mare i jo tenim un gat. ........el nostre.............. gat es diu “Taques”.
3) El David viu a Barcelona i ..........la seva............xicota a Girona.
4) Vosaltres sou els nous comercials? Doncs aquests són........els vostres..............
despatxos.
5) Jo visc a Blanes, i .........la meva.............adreça és Carrer Major número dotze.
6) Saps el telèfon de la Susanna? – Sí, .........el seu............. número és 785 63 21
7) Al meu marit i a mi ens agrada la mateixa música, ..........els nostres............ gustos
són els mateixos.
8) Ei, Marc, em deixes ...........la teva........... calculadora?
9) Tracta bé els animals, ells també tenen ...els seus...................sentiments.
10) La Xiao-Li és catalana, però ..........els seus............ pares són xinesos.
11) Les nenes tenen moltes joguines, ........les seves.............. joguines són molt
boniques.
12) El John parla molt bé el català, ......el seu................ professor deu ser molt bo.
13) Tinc dos fills i una filla. ....el meu............ fill gran es diu Oriol, el petit Adrià i la
meva filla es diu Aïna.



14) Tu i jo tenim idees molt diferents, però malgrat .....les nostres.....diferències ens
entenem molt bé.
15) Ei, Marcel, acabo de veure..........les teves............ germanes pel carrer.
16) El teu germà i tu cuineu molt bé, ....el vostre.................. menjar està sempre molt
bon.
17) Tinc cotxe i moto. ...la meva................... moto és nova, però el cotxe ja és vell.
18) La mare i jo no ens assemblem gaire, .......la meva............... cara és més rodona
que la d’ella, i .....els seus................. ulls són més clars que els meus. Ç
19) Escrius molt bé, ...els teus................... poemes són molt interessants.
20) Em deixes trucar, si us plau? ....el meu................. telèfon mòbil no té bateria.

Mi amiga Ana me prepara un bizcocho de cholocate muy rico
La meva amiga Ana em prepara un pa de pessic de xocolata molt ric/bo.

Mi hermano se queja de llevar un coche pequeño
El meu germà es queiza de portar un cotxe petit.

Ella pierde el autobús cuando sale tarde de trabajar
Ella perd l’ autobús quan surt tard de treballar

Ella quiere ir a su casa porque quiere comer
Ella vol anar a la seva casa perquè vol menjar

Mis gatos duermen aquí y tus perros en aquella casa
Els meus gats dormen aquí i els teus gossos en aquella casa

La señora se viste con sus vestidos rojos
La senyora es vesteix amb els seus vestits vermells.

Se informa de su material de estudio
S’informa del seu material d’estudi

El vecino hace nuestra casa en dos días
El veí fa la nostra casa en dos dies

El dia - els dies

Dos homes
Dues dones

Soy muy simpática en casa de mis familiares
Sóc molt simpàtica a casa dels meus familiars

Quiero establecer el coche de mi amigo



Vull establir el cotxe del meu amic

Siempre estoy con mis amigas en el cine
Sempre estic amb les meves amigues al cinema

Mi madre se llama Pepa porque a mi abuelo le gustaba el nombre
La meva mare es diu Pepa perquè al meu avi li agradava el nom

El va (IR) de viaje con su pareja
El va de viatje amb la seva parella

Me gusta jugar a baloncesto por la tarde con mi amiga Pepa
M’agrada jugar a bàsket a la tarda amb la meva amiga Pepa

al matí
a la tarda
al vespre
a la nit
a la matinada

Mi hermano se afeita en aquella barberia con su amigo
El meu germà s’afaita a aquella barberia amb el seu amic

“Estoy en clase”--- estic a classe

Él viene con sus perros al club porque quieren jugar
Ell ve amb els seus gossos al club perquè volen jugar

Mi perro prepara su juguete
El meu gos prepara la seva joguina.

Vuestros gatos van a mi casa a molestar
Els vostres gats van a la meva casa a molestar.

Nuestros familiares siempre quieren irse de viaje a Sevilla porque les gusta mucho
Els nostres familiars sempre volen anar-se’n de viatge perquè els agrada molt

Anar-se’n



Me’n vaig
te’n vas
Se’n van
Ens n’anem
Us n’aneu
Se’n van

Mis tíos quieren venir a cenar a casa el sábado porque es el cumpleaños de mi padre
Els meus oncles volen venir a sopar a casa el dissabte perquè és l’aniversari del meu
pare

Verduras:

Berengena - albergínia
cebolla -ceba
apio - api
brócoli - bròquil
espárragos - espàrrecs
pimiento - pebrot
lechuga - enciam
zanahoria - pastanaga
espinacas - espinacs
calabacín - carbassó
tomate - tomàquet
ajo - all
judías - mongetes
patatas - patates
acelgas - bledes
pepino - cogombre
guisantes- péssols
ensalada - amanida
calabaza - carbassa


