
Pretèrit Perifràstic

Vaig + estudiar ( yo estudié)
Vas + estudiar (tu estudiaste)
Va + estudiar ( él estudió)
Vam + estudiar (nosotros estudiamos)
Vau + estudiar (vosotros estudiasteis)
van + estudiar (ellos estudiaron)

Yo fui a la escuela ayer:
Vaig anar a l’escola ahir.

El domingo estuvimos
el diumenge vam estar

ESTAR------SER

Nosaltres som a classe

La meva mare és a la seva casa. ?

Ayer jugaste un partido de tenis?
Ahir vas jugar un partit de tennis?

El no llamó a su madre porque estuvo enfermo.
Ell no va trucar a la seva mare perquè va estar malalt

Em vaig llevar
Vaig esmorzar
vaig fer esport
Em vaig dutxar - vaig dutxar-me
em vaig pentinar vaig pentinar-me
vaig passejar
vaig anar
Vaig fer la compra
després vaig tornar a la meva casa

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

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

se canvia
SE seca els

ES SE S-C se seca els cabells

Es pentina



Es dutxa

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 cans/gossos a aquella casa.

La señora se viste con sus vestidos rojos

La senyora es vesteix amb els seus vestits vermells.

Servir:

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

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

Quiero aparcar el coche de mi amigo
Vol aparcar el cotxe del meu amic

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

Mi madre se llama Pepa porque a mi abuelo le gustaba el nombre

La meva mare es diu Pepa perquè al meu avi li agradaba el nom.

El va de viaje con su pareja
Ell va de viatge amb la seva parella

Ir: anar
va

Me gusta jugar a baloncesto por la tarde con mi amiga
M’agrada jugar al bàsquet a la tarda amb la meva amiga.

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.



AFAITAR-SE

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 destorbar/molestar

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

Nuestros familiares siempre quieren irse de viaje a Sevilla porque les gusta mucho

Els nostres familiars sempre volen anar-se’n de viatge a Sevilla perquè els agrada molt

ANAR-SE’N
Me’n vaig me’n vaig
Te’n vas
Se’n va
Ens n’anem ens anem ens en 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.

GAIRE

No m’agrada gaire el cinema


