
Clases 10: 24-10-19

Exercicis del llibre: Unitat 1: 1, 2, 5, 6, 7, 24, 25, 26.
Gramàtica Unitat 1: pàgina: 126-134
Solucions: pàgina 17

Repàs:
1. Me voy de aquí porque no estoy a gusto en esta reunión
Me’n vaig d’aquí perquè no estic a gust en aquesta reunió

Anar-se’n
Me’n vaig
te’n vas
Se’n va
ens n’anem
us n’aneu
se’n van

2. Nos vamos muy pronto porque tenemos que llegar al aeropuerto a las
13:45h
Ens n’anem molt d’hora / prompte perquè tenim que hem d’arribar a l’aeroport
a tres quarts de dues.

Dos : masculí
Dues: femení

OJO! : TENIR + QUE
Haver de:
he de treballar
has de treballar
ha de treballar
hem de treballar
Heu de treballar
han de treballar



LES HORES:

10:05 les deu i cinc
10:10 les deu i deu

10:15 és un quart d’onze
15+5 15+10 15+15 15+15+5 15+15+10 15+15+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

10:50: són les onze menys deu
10:55: són les onze menys cinc

10:44: falta un minut per tres quarts d’onze
falten dos minuts

3. Ayer me tocó la lotería y me tocaron 1.273.526 euros.

Ahir em va tocar la loteria i em van tocar un milió dos-cents setanta-tres mil
cinc-cents vint-i-sis euros.

21-29 vint-i-dos, vint-i-tres
30-99 trenta-cinc, 45: quaranta-cinc, 69: seixanta-nou
201-999: dos-cent tres-cents cinc-cents

8: vuit
11: onze
16: setze
17: disset
14: catorze
15: quinze
18: divuit
19: dinou
jo vull

Pretèrit Perifràstic: ahir, la setmana passada,
vaig cantar
vas cantar
va cantar
vam cantar
vau cantar
van cantar



4. Si sigo así tendré que ir al médico porque me duele mucho la cabeza y la
barriga desde hace 15 días.

Si segueixo així hauré d’anar al metge perquè em fa molt mal el cap i la panxa/
i l’estòmac des de fa quinze dies

Cap: cabeza, jefe, fin de semana, ninguno

Tinc que treballar + he de
Tindré que treballar + hauré de
Vaig tenir que treballar + vaig haver de treballar

IR: SEGUIR - verbs incoatius - EIX

Segueixo
segueixes
segueix
seguim
seguiu
segueixen

Servir: serveixo, serveixes, serveix, servim, serviu, serveixen

Dormir: dormo, dorms, dorm, dormim, dormiu, dormen

Repàs de vocabulari:
Red: xarxa
tienda: tenda/botiga
pedir: demanar
colegio: col·legi
tiempo: temps
esfuerzo: esforçs
merecer: mereixer
anoche: anit
por la noche: a la nit
por la tarde: a la tarda
por la mañana: al matí
al medio día: al migdia
por la tarde/noche: el vespre
por la madrugada: a la matinada
mitad: meitat
medio: mig
Media: mitja

enfermo: malalt
Malo: dolent

sin: sense
perros: gossos
fin de semana: cap de setmana



zumo: suc
compañía: companyia
más: més
pero: però
porque: perquè per què
esto: això
las tres y veinte: és un quart i cinc de quatre
125: cent vint-i-cinc
317: tres-cents disset
2645: dos mil sis-cents quaranta-cinc
bizcocho: pa de pessic/coca
quién: qui
qué coche te gusta: quin cotxe t’agrada
qué casa : quina
Qué coches: quins cotxes
Qué casas: quines
marzo: març
otoño: la tardor
La señal: el senyal
La luz: el llum


