
Números - nombres

1-10
u, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu

11-16: - onze, dotze, tretze, catorze, quinze, setze

17-19: disset, divuit, dinou, vint (20)

21-29: vint-i-u, vint-i-dos

31-99: trenta-nou, trenta-dos
quaranta , quaranta-cinc
cinquanta
seixanta
setanta
vuitanta
noranta

100-200 169: cent seixanta-nou

201-999
247: dos-cents quaranta-set
359: tres-cents cinquanta-nou
960: nou-cents seixanta

1000-10.000
3684: tres mil sis-cents vuitanta-quatre

52.817: cinquanta-dos mil vuit-cents disset

246.325: dos-cents quaranta-sis mil tres-cents vint-i-cinc



Salir: sortir
Aprender: aprendre
fabricar: fabricar
Hurgar: furgar
bromear: bromejar
cazar: caçar
venir: venir
Hacer: fer
Caer: caure
Ver: veure
Decir: dir
servir: servir
tener: tenir
abrir: obrir
poner: posar
llenar: omplir
encontrar: trobar
comenzar: començar
olvidar: oblidar
beber: beure
dar: donar
comer: menjar
almorzar: dinar
cenar: sopar
merendar: berenar
desayunar: esmorzar
entender: entendre
trabajar: treballar
subir: pujar
tomar: prendre
llamar: trucar
llevar: portar
quitar: llevar
peinarse: pentinar-se
gritar: cridar
leer: llegir



Pronoms personals:

jo
tu
ell, ella, vostè
nosaltres
vosaltres
ells, elles, vostès

Accentuació: obert tancat

À obert
È - É - pensaré - difusió
Ò - Ó
Í - Ú

Pronoms reflexius:

Em
et
es
ens
us
es

Verbs reflexius: pentinar-se, dutxar-se, afaitar-se

Verbs: ser i estar:



SER ESTAR

sóc Estic

ets Es-tàs

és està

som estem

sou esteu

són estan

Accentuació:

S’accentuen les paraules agudes que acaben en vocal, as, es, is, os, us,
en, in

Conjugació de verbs regulars - present

AR ER/RE IR
Cant ar Tém er Dorm ir
Cant--o
cant--es
cant--a
cant--em
cant--eu
cant--en

Tem--o
tem--s
tem
tem--em
tem--eu
tem--en

Dorm--o
dorm--s
dorm
dorm--im
dorm--iu
dorm--en

Perdre:
perdo
perds
perd
perdem
perdeu
perden



Conjuga els verbs reflexius: dutxar-se, afaitar-se

Dutxar-se Afaitar-se

Em dutxo M’ afaito

Et dutxes T’ afaites

Es dutxa S’ afaita

Ens dutxem Ens afaitem

Us dutxeu Us afaiteu

Es dutxen S’ afaiten

Davant de vocal o h les paraules s’apostrofen
Exemples: L’ Elena L’ Antonio L’ helicopter

L´article definit:
el
la
els els cotxes
les les cases

Singular - plural

Cotxe - cotxes
dona - dones

L’article indefinit:

Un
una
uns
unes

Article personal: L’Ana, L’Ernest

La Pepa és la meva amiga

Sóc el David, molt de gust. - ells són el/en Pep i la/na Maria



Excepció: dir-se (llamarse)
me llamo Juan -- em dic Joan

Verb dir-se:
em dic
et dius
es diu
ens diem
us dieu
es diuen

Interrogatius:
qui - qui vol sortir de classe ja?
Com - com va això?
Què - què menges avui?
Per què - per què estudies català
Quan - quan surts de classe? A les dues menys deu
On - On estudies a la tarda?
D’on - d’on ets tu? Sóc d’ Eivissa
Quin (que)

Perquè --

Qué coche
qué casa
que coches
que casas

Quin cotxe
quina casa
quins cotxes
quines cases

Qui (persona) qui ve a la teva festa?

Cual es tu coche? Quin és el teu cotxe

Quin cotxe t’agrada?



Sortir: o--------u
surto
surts
surt
sortim
sortiu
surten

Perquè .. estudio perquè m’agrada molt

quant-quanta-quants-quantes

Quant costa
quanta get

Quants amics tens?
Quantes amigues tens?

Per què



11. Demostratius:
aquest, aquesta, aquests, aquestes
aquell, aquella, aquells, aquelles


