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Gaire: mucho (negativo)

- No hi ha gaire boira
- No hi ha gaires alumnes a la clase
- no tinc gaire gana perquè he dinat molt.
- vam sortir a pescar i no va bufar gaire vent

Gens no queda nada (incontable)

- al mercat no teníen gens d’aigua.
- a la platja no hi ha gens de sorra
- no em queda gens de sucre a la meva casa
- no em pogut fer el flaó perquè no tinc gens de farina

Prou (bastante-suficiente)

- Tinc molta sed perquè no he begut prou.
- Seieu i calleu perquè ho dic jo i prou.
- L’Elena no té prou diners per comprar el regal a la seva amiga.
- Aquí no hi ha prou cadires per tothom.
- He de vendre més ous perquè ja en tinc prou a la meva casa.

Força (bastante - suficients) positiu)
tinc força problemes perquè em vinguis amb més preses.
Estic força cansat perquè he nadat molt.
Crec que l’estiu ha estat força bé.
He d’estudiar força per aprobar l’examen de català

Res (nada o ninguna cosa)
- No vull res de tu
- no hi ha res damunt l’escriptori de l’habitació
- no m’ha deixat res per dinar, s’ho ha menjat tot
- no varem fer res durant tot el cap de setmana

Es+ho: s’ho

Gairebé (casi)

- són dos quarts de deu i gairebé és l’hora de sortir de classe i anar a sopar.

- casi pierdo el autobús esta mañana pero al final lo cogí.
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Gairebé perdo l’autobús aquest matí però a la fi el vaig agafar.

Vaig comprar tant al matí que gairebé no m’ha cabut al cotxe.

Cabre: cabo, caps, cap, cabem, cabeu, caben
Saber: sé, saps, sap, sabem, sabeu, saben

14:15: és un quart de tres

15:25: és un quart i deu de quatre

16:40: són dos quarts i deu de cinc

16:43: falten dos minuts per tres quarts de cinc

Repàs verbs futur:
Mañana me (ir) a Barcelona. Me (levantar) muy temprano y me
(duchar). Me (poner) mi jersey nuevo. (salir) de casa y (andar)
hacia la estación.

Demà me n’aniré a Barcelona. Em llevaré/ m’aixecaré molt d’hora i em dutxaré.
Em posaré/ficaré el meu jersei nou. Sortiré de casa i caminaré cap a l’estació

Anar-se’n (irse)
Present Passat (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

Cap:
El meu cap es molt gros.
El meu cap és mala persona
Vaig cap a classe
No hi ha cap nen a la casa
Els caps de setmana no surto de festa

Cap de faba: cabeza de faba
Cap de suru: cabeza de corcho



(sacaré) un billete de ida y vuelta y luego me (beber) un café con leche en
el bar. Si hay tiempo (llamar) por teléfono a mi amigo Juan. Juan
me (esperar) en Barcelona. El (estar) en la estación.
Nosotros (visitar) la Sagrada Familia, que es una iglesia maravillosa del
arquitecto Gaudí, y (ir) de compras. Por la tarde (poder)
ir al cine y (ver) la nueva película de Almodóvar.

Treuré un bitllet d’anada i tornada i després/llavors em beuré un cafè amb llet
al bar. SI hi ha temps trucaré per telèfon al meu amic Joan. En Joan
m’esperarà a Barcelona. Ell serà a l’estació.

Nosaltres visitarem la Sagrada Família, que és una església meravellosa de
l’arquitecte Gaudí, i anirem de compres. A la tarda podrem anar al cinema i
veure la nova pel·lícula de l’Almodóvar.

Sacar: treure
llamar: trucar/cridar

Ser: sóc, és, són

Al matí
Al migdia
arda
Al veA la tspre
A la nit
A la matinada

Ser: ubicacions
Estar:

Exemple: nosaltres som a la clase de català -
nosaltres estem a la classe de català

On estàs?
On ets?

También (querer) ir al puerto porque hay mucha movida allí. Por la
noche (comer) unas tapas y luego yo (tener) que coger un
taxi e ir a la estación. Me imagino que (ser) un día bastante largo pero
me (divertir) mucho.

També voldrem anar al port perquè hi ha molta moguda allà. A la nit soparem
unes tapes i aleshores/després jo hauré d’agafar un taxi i anar a l’estació.
M’imagino que serà un dia bastant/força llarg però em divertiré molt.

Tenir que
He de


