
Present continu:

Estar + gerundi
AR: ant
ER/RE: ent
IR: int

Dinar: dinant
fer: fent - aprendre: aprenent -
URE: --- V
deure : devent
Beure: bevent
caure: caient
ploure: plovent
escriure: escrivint
dormir: dormint

estar+gerundi
Estic parlant
estàs parlant
està parlant
estem parlant
esteu parlant
estan parlant

REGLA:
Prendre: “tomar” - dre---C ure---C
Jo prenc

Jar--gar-
menjar: j---g g----gu
menjo
menges
menja
mengem
mengeu
mengen



Pagar:
Pago
Pagues
Paga
Paguem
Pagueu
Paguen

Pretèrit perifràstic

Vaig + cantar + dinar
vas cantar + sopar
va cantar + beure
vam cantar + dormir
Vau cantar +
Van cantar +

Se peinaron:
Van pentinar-se - es van pentinar

Me peiné: vaig pentinar-me
te peinaste: vas pentinar-te
se peinó: va pentinar-se
nos peinamos: vam pentinar-nos
os peinasteis: vau pentinar-vos
se peinaron: van pentinar-se

Dutxar-se

Vaig dutxar-me

1. Ayer Marta y Luis (perder) el autobús.
Ahir la Marta i el Lluis van perdre l’autobús

2. Hace cinco años (ganar/yo) una competición de gimnasia.
Fa cinc anys vaig guanyar una competició de gimnàstica

3. Vosotros no (asistir) a la ceremonia.
Vosaltres no vau assistir a la ceromònia



4. Teresa de Calcuta (dedicar) su vida a los más
necesitados.

La Teresa de Calcuta va dedicar la seva vida als més
necessitats.

5. Rafael Azcona (vivir) del año 1926 al 2008
El Rafael Azcona va viure de l’any mil nou-cents vint-i-sis
al dos mil vuit.

20:40- són dos quarts i deu de nou de la nit

15:18: falten dos minuts per a un quart i cinc de quatre

Fabricar:
Present: Nosaltres fabriquem cadires de fusta perquè
a l’illa hi ha molts arbres.
Present continu: estem fabricant
Perifràstic: ahir: vam fabricar

Venir:
Present: vosaltres veniu a la meva casa perquè mengem pomes
junts.

Present continu: esteu venint -- estem menjant

Perifràstic: ahir vau venir - vam menjar

FUTUR:

Cantar:

- é
- às
- à
- em
- eu
- an - cantaran
agudes: vocal, as, es, is, os, us, en , in

Fer - faré
tenir: tindré
anar: aniré



Repàs de possessius

El meu, la meva, els meus, les meves
el teu, la teva, els teus, les teves
el seu, la seva, els seus, les seves
el nostre, la nostra, els nostres, les nostres
El vostre, la vostra, els vostres, les vostres
El seu, la seva, els seus, les seves

Mis amigos son simpáticos
els meus amics són simpàtics


