
Repàs de verbs: conjuga els verbs:

Anar-se’n
Present Perifràstic Futur
Me’n vaig Me’n vaig anar Me n’aniré
Te’n vas Te’n vas anar Te n’aniràs
Se’n va Se’n va anar Se n’anirà
Ens n’anem Ens en vam anar Ens n’anirem
Us n’aneu Us en vau anar Us n’anireu
Se’n van Se’n van anar Se n’aniran

Agradar
Present Perifràstic Futur
M’agrada/agraden Em va agradar/

em van agradar
M’agradarà
M’agradaràn

T’agrada/agraden Et va agradar T’agradarà
Li agrada/agraden Li va agradar Li agradarà
Ens agrada/ Ens va agradar Ens agradarà
Us agrada Us va agradar Us agradarà
Els agrada Els va agradar Els agradarà

Beure ure---c
Present Perifràstic Futur
Bec Vaig beure beuré
Beus Vas beure beuràs
Beu Va beure beurà
bevem Vam beure beurem
beveu Vau beure beureu
beuen Van beure beuran

Servir IR--incoatius - eix
Present Perifràstic Futur
serveixo Vaig servir serviré
serveixes Vas servir serviràs

serveix Va servir servirà
servim Vam servir servirem
serviu Vau servir servireu
serveixen Van servir serviran

Penjar jar - j--g
Present Perifràstic Futur
penjo Vaig penjar penjaré
penges Vas penjar penjaràs
penja Va penjar penjarà
pengem Vam penjar penjarem
pengeu Vau penjar penjareu
pengen Van penjar penjaran



Assemblar-se
Present Perifràstic Futur
M’assemblo Em vaig assemblar M’assemblaré
T’assembles Et vas assemblar T’assemblaràs
S’assembla Es va assemblar S’assemblarà
Ens assemblem Ens vam assemblar Ens assemblarem
Us assembleu Us vau assemblar Us assemblareu
S’assemblen Es van assemblar S’assemblaran

Futur:
Nunca (llegar/ellos) a tiempo para el tren de las cinco.
Mai arribaran a temps pel tren de les cinc

Cuando seáis padres (deber/vosotros) ocuparos de vuestros hijos.

Quan sigueu pares deureu ocupar-vos dels vostres fills

A partir de mañana (empezar/nosotros) a cobrar las entradas.
A partir de demà començarem a cobrar les entrades

Dentro de una década no (quedar) bosques en esta comarca.
Dins d’una dècada no quedaran boscos en aquesta comarca.

Bosc - boscos

Este próximo domingo (abrir) todos los centros comerciales.
Aquest pròxim diumenge obriran tots els centres comercials

Si tu padre se entera de esto, (ponerse) hecho una fiera.
Si el teu pare s’assabenta d’això es posarà fet una fera.

Assabentar-se (enterarse)

¿Cuándo (hacer/nosotros) ese fabuloso viaje?
Quan farem aquell fabulós viatge?

¿Crees que (quererse/vosotros) igual dentro de diez años?.
Creus que us estimareu igual dins de deu anys



Querer: voler
querer amor: estimar

Repàs perifràstic

1.Ayer (estar, yo)…………………… en las rebajas, pero no
(comprar)…………………… nada.

Ahir vaig estar a les rebaixes, però no vaig comprar res.

2.Mi familia (viajar)……………………. a Suecia el verano pasado.
La meva família va viatjar a Suècia l’estiu passat

3.Rosa (tener)…………………… mucha suerte porque
(encontrar)…………………… un buen trabajo en la empresa de su tío.
La Rosa va tenir molta sort perquè va trobar un bon treball/feina a l’empresa
del seu oncle

4.El fin de semana pasado (beber, ellos)…………………… demasiado.

El cap de setmana passat van beure massa

5.Hace cinco días (ser)…………………… mi cumpleaños.

Fa cinc dies va ser el meu aniversari

6.¿Por qué (ir, vosotros)…………………… a la clínica anteayer?

Per què vau anar a la clínica abans d’ahir.

7.El año pasado (tener, ustedes)…………………… un accidente.
L’any passat van tenir un accident

8.(Salir, él)…………………… con esa chica la semana pasada.

Va sortir amb aquella noia la setmana passada

Noi/noia (chico-chica)

Ayer (levantarse, usted)…………………… muy temprano para ir a pasear por
la playa.

Ahir va llevar-se/ es va llegar molt d’hora per anar a passejar per la platja.

D’hora: temprado - avui he arribat molt d’hora a la classe.

Levantarse: llevar-se



Gramàtica:

Moltíssim

- M’agrada moltíssim anar a pescar
- Hi ha moltíssima gent a la festa
- Estimo moltíssim als meus fills
- Al matí fa moltíssim fred.

Molt

- La casa de la meva mare és molt grossa.
- Aquest cotxe és molt gran/gros
- La llengua catalana és molt difícil
- Jo vaig a estudiar molt per l’examen d’anglès

Xinès
anglès
francès

Força (bastante de mucho)

- Avui he treballat 10 hores picant pedra al camp. Estic força cansat.
- Crec que ahir vaig beure força a la nit amb els amic.
- La setmana passada va menjar força al restaurant.
- Mis hijos juegan bastante después de despertarse porque duermen mucho y
tienen mucha energía.
- Els meus fills juguen força després de despertar-se perquè dormen molt i
tenen molta energia.
- La Irene i la Celia s’assemblen força en els seus ulls.

Excepció:
no s’apostrofen les paraules femenines que comencen amb i o u àtones.

I--re--ne
La Irene

L’ Illa

La Universitat

La His tò ri a



Gaire mucho (poco) incontables

Avui a la classe de català no hi ha gaire gent.

A la nevera no queda gaire llet.
Mai tinc gaires ganes de treballar.
Al diumenge no hi ha gaires cotxes al carrer
En aquesta botiga no hi ha gaires productes.
Anit no vaig tenir gaire energia per a cuinar
No arribo gaires vegades d’hora a la classe

Gens (nada - incontable)

No m’agrada gens veure la televisió a la nit prefereixo mirar l’ordinador.

Ahir vaig trobar gens de gent al cinema de Sant Antoni

Això no està gens bé.Ho has de fer millor.

El dissabte no va trobar gens de verduda al supermercat.

No puc omplir els meus somnis perquè no no tinc gens temps

Prou (suficiente - bastante)

Aquest arròs té prou sal

El meu amic sempre fa esport tots els dies. No en té prou mai.

Aquell noi té prou problemes a la seva casa

Tinc prou vocabulari de castellà per poder comunicar-me amb la gent

Penso que hi ha prou taules per la festa dels meus tiets

Una mica (un poco)

Dona’m una mica de pa perquè tinc molta gana.

Vaig a comprar un radiador perquè a la nit tinc una mica de fred a la meva
casa

Menjo una mica perquè estic fent un règim

A la tarda he de buidar una mica els llibres de la sala



Res (ninguna cosa, nada)

Damunt de la taula no hi ha res.
Damunt: encima

Davall: debajo

Al costat: al lado

Dalt: sobre

Baix: bajo

He de comprar menjar perquè no tinc res a casa
No tens res a fer avui?
A la nevera no hi ha res per menjar.
Vaig conèixer el xicot de la meva amiga i no em va agradar res de les coses
que va dir.

Xicota
Estuve en su casa y no me gustó mucho.

Vaig estar a la seva casa i no em va agradar gens/molt

Conèixer (conocer)


