
Classe 12: 29-10-19

Repàs del perifràstic

Trabajé: vaig treballar

Estudiaste: vas estudiar

Compró: va comprar

Salimos: vam sortit

Limpiasteis: vau netejar

Caminaron: van caminar

Traduir a català aquestes frases amb perifràstic

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

Ahir vaig ser 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.

Na Rosa va tenir molta sort perquè va trobar un bon treball/ a l’empresa del
seu oncle.

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

El cap de setmana passat van beure massa/força

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/el darrer any van tenir un accident

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

Va sortir amb aquella noia la setmana passada

9.(Construir, ellos)…………………… el barco hace mucho tiempo.
Van construir el vaixell fa molt de temps



10.(Volver, tú)……………………muy tarde el viernes pasado.
Vas tornar molt tard el divendres passat

QUAN NO S’APOSTROFEN LES PARAULES

1. Quan és femení i va davant de i/u/hi/hu àtones:

la història femenina? i/u àtones: sí
la universitat - femenina? Sí u ‘atona: sí
la humanitat - femenina? Sí u átona: sí
La Isabel femenina= sí I àtona?
La Inmaculada fem= sí
L’Imma

L’Úrsula femenina: sí u àtona= no

L’ illa femenina? Sí i àtona= no

2. Quan és masculí o femení que comenci amb ia, ie, io, iu

la iaia, el iogurt.
El iode

3. No apostrofa: la host, la una (referit a hores), la ira, la Haia.

4. El prefix a- (amb valor negatiu): la asimetria.

La anormalitat

5. Quan van davant del nom d’una lletra: la ema.

La e, la efa, la ena, la ema, la essa, la u, la hac, la i,

6. Davant el so /h/ que es dóna en paraules importades d’altres llengües: el
hawaià.

Davant de les sigles quan es lligen lletra per lletra: el AZT (la medicina per a la
SIDA).

Sí s’apostrofen quan les sigles tenen signicat: l’IVA, l’ONCE,

la UNESCO fem u ‘atona



Sí que s’ha d’apostrofar en alguns casos que poden resultar-nos estranys:

1. Davant del número u, del número onze i de l’ordinal onzé, encara que
s’escriguen amb xifres:
l’1,
l’11
l’XI

2. Amb paraules en cursiva o encapçalades per cometes: l’autòmat,
l’«orenella».

amb la qual segueix les regles normals:

L’ IIFV (l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, on el es pot
apostrofar davant Institut)


