
Repàs: unitat 2: 13, 14, 15, 17, 18

Mis hijos: els meus fills
Nuestra cuñada: la nostra cunyada
Mi mujer: la meva dona
Mis amigos: els meus amics

Sus compañeros: els seus companys

Este perro: aquest gos/ca / gat
Esta casa: aquesta casa
Estos perros: aquests gossos
Estas casas: aquestes cases

21-29
25: vint-i-cinc
28: vint-i-vuit



31-99
33- trenta-tres
40
50
60
70
80

100-199: 130: cent trenta

200-999:
250: dos-cents cinquanta

2000-9999 dos mil



Vocabulari bàsic (estudiar a casa)

Frutas: manzana, naranja, plátano, albaricoque,
pera, sandía, ciruela, melocotón, uva, limón,
fresa, melón, pomelo, piña, granada, aguacate.

Fruites: poma, taronja, plàtan, albercoc, pera,
síndria, pruna, préssec, raïm, llimona, maduixa,
meló, aranja, pinya, magrana, alvocat.

Vocabulari:
dies de la setmana

dilluns
dimarts
dimecres
dijous
divendres
dissabte
diumenge



mesos de l´any

gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre
desembre

estacions de l´any

Primavera

Estiu - a l’estiu no treballo

Tardor

Hivern - a l’hivern ---



LES HORES
+15: un quart
10:20---- +15+5: un quart i cinc
10:25------15+10: un quart i deu

30-----+15+15: dos quarts
35------+15+15+5: dos quarts i cinc
40------+15+15+10: dos quarts i deu
45----+15+15+15: tres quarts
10:00 les deu en punt
10:05 - són les deu i cinc
10:10 - són les deu i deu
10:15 - és un quart d’onze
10:20 - és un quart i cinc d’onze 15+5
10:25 - és un quart i deu d’onze 15+10
10:30 - són dos quarts d’onze 15+15
10:35 - són dos quarts i cinc d’onze 15+15+5
10:40 - són dos quarts i deu d’onze 15+15+10
10:45 - són tres quarts d’onze 15+15+15
10:50 - són les onzemenys deu
10:55 - són les onzemenys cinc



10:20
- és un quart i cinc d’onze 15+5
- falten deuminuts per a dos quarts d’onze

10:25 - és un quart i deu d’onze 15+10
- falten cinc minuts per a dos quarts d’onze

10:28
- falten dosminuts per a dos quarts d’onze

10:43
- falten dosminuts per a tres quarts d’onze

10:55
- són les onzemenys cinc
- són tres quarts i deu d’onze 45+10

10:50
- són les onzemenys deu
- són tres quarts i cinc d’onze 45+5


