
Pronoms personals:

Jo
tu
Ell, ella, vostè
nosaltres
Vosaltres
ells, elles, vostès

Pronoms reflexius:

Em
et
es
ens
us
es

Verbs reflexius:
pentinar-se, dutxar-se, afaitar-se



SER i ESTAR

SER:
Sóc
Ets
És
Som
Sou
Són

ESTAR
Estic
Estàs
Està
Estem
Esteu
Estan

Tipus d’accentuació: oberta o tancada
À È É Í Ò Ó Ú



Conjugació verbs regulars de present

Cantar AR
Canto
cantes
canta
cantem
canteu
canten

Pràctica: conjuga el verb donar
Dono, dones, dona, donem, doneu, donen

Témer: ER
Temo
tems
tem
temem
temeu
temen



Dormir: IR
Dormo
dorms
dorm
Dormim
dormiu
dormen

Verbs reflexius regulars:

Pentinar-se
Em pentino
Et pentines
Es pentina
Ens pentinem
Us pentineu
Es pentinen

Rentar-se
em rento
et rentes
es renta
ens rentem
us renteu
es renten



Afaitar-se
M’ Afaito
T’ afaites
S’ afaita
Ens afaitem
Us afaiteu
S’ afaiten

Les paraules que comencen amb vocal o h
s’apostrofen (quasi sempre).

L’ Ana és maca.
L’ Elena LELENA

Articles definits:
El, la, els, les

Articles indefinits:
un, una, uns, unes

Singular - plural
Amic ---- amics
Casa -----cases



L’article personal

SER: Sóc en David. Sóc na Marta
Na María estudia molt
En Miquel, en Joan, en Pepe
Na Pepa, na Neus

Dir-se: em dic David, em dic Marta

Amb el verb dir-se no es posa l’article
personal

Conjugació del verb dir-se
Em dic
Et dius
Es diu
Ens diem
Us dieu
Es diuen



Interrogatius
Què, on, quan, qui, com, per què, d’on

perquè, - Estudio català perquè (afirmatiu) ho
necessito

Qui (quién)
Quin, quina, quins, quines (qué)

Qui és en Josep? - Quién es José
Quin cotxe t’agrada - Qué coche te gusta -

Qué coche - quin cotxe
Qué casa - quina casa
Qué coches - quins cotxes
Qué casas - quines cases

Quant - quanta - quants - quantes

Quant costa aquesta ampolla d’aigua?
Quanta gent hi ha a l’escola?
Quants amics/cans tens?
Quantes amigues tens?



Demostratius

Aquest, aquesta, aquests, aquestes
(este, esta, estos, estas)

M’agrada molt aquest noi
No m’agrada gens aquesta porta

Gens/ res, gaire
No m’agrada gaire anar al cinema
Gaire (mucho negativo)

Molt (mucho positivo)
M’agrada molt aquest plat (plato)

Aquell, aquella, aquells, aquelles
(Aquel, aquella, aquellos, aquellas)

Acostar-se - acercarse
Anar a dormir - acostarse

Fosc (oscuro) - foscor (oscuridad)
Enfosquir-se (oscurecerse)



Hi ha : hay

Hola, quién eres ?. Soy Teresa.. ¿Y tú quién eres ?. Soy Santi.
Hola, qui ets? Sóc na Teresa, I tu qui ets? Sóc en Santi

Y : i

¿Y usted, cómo se llama?. Me llamo Joan Martí.
I vostè, com es diu?. Em dic Joan Martí

Este coche me gusta porque es muy elegante.
Aquest cotxe m’agrada molt perquè és molt elegant

¿Por qué no os gusta desayunar en aquel bar?
Per què no us agrada esmorzar en aquell bar?

Hola, ¿cuántos hijos tienes?. Tengo cinco.
Hola, quants fills tens?. En tinc cinc




