
Classe 10: 23-10-19

Moltíssim

- m’agrada moltíssim viatjar
- he estudiat moltíssim per l’examen
- fa moltíssim temps que no vaig al cinema

Molt

- Avui estic molt contenta perquè ahir vaig fer molta festa.
- Ahir va ploure molt a Sant Antoni
- Sóc molt prim perquè no menjo gaire

Força

- Tinc força receptes de cuina perquè m’agrada cuinar.
- Aquest noi és força avorrit perquè sempre parla molt
- Estic força cansada perquè ahir vaig anar de festa amb els amics tota la nit.

Gaire

- No hi ha gaires alumnes a la classe de català perquè ahir va ploure molt

- No tinc gaire sort perquè no puc aparcar mai prop/al costat de l’escola.

- No tinc gaires estudis de cuina perquè no vaig estudiar quan tocava.

Gens:

- No hi ha gens d’aigua al pou perquè no ha plogut prou.
- Si no menges gens de llenties no creixeràs
- no fa fens de fred

Prou

- si no estudies prou no aprovaràs l’examen de català al gener

- no has de comprar més vi ja n’ hi ha prou

- La Pepa té prou fills i no en vol més pel moment.

Mira quins pastissos més bons!!
En Vull un

Hi ha uns pastissos molt bonics
En vull un



El cotxe és molt maco
El vull

Una mica

Em fa una mica de gràcia quan vaig al cinema i veig una pel·lícula d’humor
Em trobo una mica cansat perquè anit no vaig dormir bé
Sempre arribo una mica tard perquè hi ha molt de trànsit.

(Frases)
Ya está, ya tenemos tres
Ja està, ja en tenim tres

Res

- No queda res a la prestatgeria, està buida.
- He d’anar al mercat perquè no hi ha res per menjar.
- A casa no queden patates. He d’anar a comprar perquè no en queden a la caixa.

Al matí vaig he tingut molta feina i a la tarda no en tinc.

I a la tarda no tinc res a fer

No hay patatas. No hay -
No hi ha patates. No n’hi ha / en vull

No hay naranjas. No hay
No hi ha taronges. No n’hi ha

Ple: lleno
plena: llena
L’ampolla està plena
Avui l’aula està plena



LES HORES

10:05 són les deu i cinc - falten deu minuts per un quart d’onze
10:10 són les deu i deu - falten cinc minuts per un quart d’onze
10:03: les deu i tres
10:07: són les deu i set
10:11: falten quarte minuts per un quart d’onze

10:15 - és un quart d’onze 15
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 onze menys deu - són tres quarts i cinc d’onze 15+15+15+5: 50
10:55 són les onze meny cinc - són tres quarts i deu d’onze 15+15+15+10: 55

10:28: falten dos minuts per dos quarts d’onze
10:26: falten quatre miniuts per dos quarts d’onze

10:23 falten dos minuts per un quart i deu d’onze

10:33: falten dos minuts per dos quarts i cinc d’onze

10:53 falten dos minuts per tres quarts i deu d’onze 15+15+15+10: 55

Pràctica de les hores:

11:05 - són les onze i cinc - falten deu minuts per un quart de dotze
12:10 - són les dotze i deu - falten cinc minuts per un quart d’una
13:08 - és la una i vuit
14:15 - és un quart de tres
15:22 - falten tres minuts per un quart i deu de quatre
16:25 - és un quart i deu de cinc - falten cinc minuts per dos quarts de cinc
17:30 - Són dos quarts de sis
18:32 - falten tres minuts per dos quarts i cinc de set
19:35 - són dos quarts i cinc de vuit
20:40 - són dos quarts i deu de nou
21:44: falta un minut per tres quarts de deu
22:50 - són les onze menys deu
23:55 - són les dotze menys cinc

Per dilluns 28 heu de fer l’area 1, 2 i 3 de l’examen de gener de 2013

Examen: http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/2701820



Els audios els podeu trobar aquí:
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2701806&coduo=2486899&lan

g=ca

El dilluns corregirem la prova a classe

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2701806&coduo=2486899&lang=ca
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2701806&coduo=2486899&lang=ca

