
Classe 3: 07-10-19

Això : esto

Allò: eso

El lunes tengo que trabajar en la tienda de mi padre.
El dilluns he de treballar a la botiga del meu pare

TENIR + QUE - HE + DE
He de treballar - he d’anar
has de treballar - has d’anar
Ha de treballar - ha d’anar
Hem de treballar - hem d’anar
Heu de treballar - heu d’anar
han de treballar - han d’anar

En verano soy una persona muy activa porque tengo tiempo libre.
A l’estiu sóc una persona molt activa perquè tinc temps lliure.

SER: sóc, ets, és, som, sou, són

Ana no recuerda cómo se llama el coche que le gusta a Marta.

L’Anna no recorda com es diu el cotxe que li agrada a la Marta

Los animales tienen sus propios sentimientos y quieren mucho a sus
amos.
Els animals tenen els seus propis sentiments i estimen molt als seus
amos.
Els homes
Les dones
Estimar: querer



Números:
1-10

21-29: vint-i-un, vint-i-dos, vint-i-vuit
31-99: trenta-dos , 85 vuitanta-cinc noranta-tres
100-199 154: cent cinquanta-quatre 187: cent vuitanta-set
201-999 547: cinc-cents quaranta-set 216: dos-cents setze
1001-9999 2489: dos mil quatre-cents vuitanta-nou

un onze 30 trenta

Dos/dues dotze 40 quaranta

tres tretze 50 cinquanta

quatre catorze 60 seixanta

cinc quinze 70 setanta

sis setze 80 vuitanta

set disset 90 noranta

vuit divuit 100 cent

nou dinou

deu vint

25.789.616
Vint-i-cinc milions set-cents vuitanta-nou mil sis-cents setze

Repàs
Pronoms personals:
Jo
tu
ell/ella/vostè
nosaltres
vosaltres
ells, elles, vostès



Pronoms reflexius
Em, et, es, ens, us, es

Verbs infinitiu: cantar, estudiar,

Verbs reflexius: pentinar-se, vestir-se,
Ex: el nen no volia pentinar-se

Verb pronominal: agradar (gustar)
M’agrada - m’agraden
T’agrada - t’agraden
LI AGRADA li agraden
Ens agrada - ens agraden
Us agrada - us agraden
Els agrada - els agraden

Quan s’apostrofa una paraula en català
Quan comença amb vocal o h.

L’helicopter, L’Eva, L’Enric

L’ helicopter L’ Ana

La Isabel
no s’apostrofen les paraules femenines que comencen amb vocal i-u

àtona

La humanitat femina OK i-u hi- hu àtona OK

La universitat

Demà: mañana
Endemà:
El lunes tengo que trabajar y al día siguiente tengo libre

El dilluns he de treballar i l’endemà tinc dia lliure




