
Repàs de números:
16 - setze
17 - disset
18 - divuit
19 - dinou
4 - quatre
11 - onze
12 - dotze
25 - vint-i-cinc 21-29 vint -i- ......
36 - trenta-sis 31-99 -
47 - quaranta-set
52 - cinquanta - dos
61 - seixanta -un
73 - setanta-tres
86 - vuitanta-sis
94 - noranta-quatre
122 - cent vint-i-dos
439 - quatre-cents trenta-nou 201-999
1656 - mil sis-cents cinquanta-sis

M’agrada
T’agrada
Li agrada
Ens agrada
Us agrada
Els agrada

Venir:
Vinc
Vens
Ve
Venim
Veniu
Venen



Tenir:
Tinc
Tens
Té
Tenim
Teniu
tenen

ANAR:
Vaig
vas
Va
Anem
Aneu
Van

FER:
Faig
Fas
Fa
Fem
Feu
fan

SABER:
Sé
Saps
Sap
Sabem
Sabeu
Saben



¿Dónde vas? -------- - On vas?

¿Por qué haces esto? Per què fas això?

Quién eres tu? Qui ets tu?

¿Qué casa te gusta? Quina casa t’agrada

¿Qué coche tiene tu amigo?

Quin cotxe té el teu amic?

Quién: ----- Qui

El lunes tengo que trabajar en la tienda de mi
padre.

Els dilluns tinc que treballar a la botiga/tenda
del meu pare.



Tengo que trabajar: he de treballar
Tienes que......... has de treballar
Tiene que .......... ha de treballar
Tenemos que ...........hem de treballar
Tenéis que................heu de treballar
Tienen que.............. han de treballar

Mañana tendré que trabajar:
demà hauré de treballar

Ayer tuve que estudiar:
Ahir vaig haver d’estudiar

En verano soy una persona muy activa porque
tengo tiempo libre.

A l’estiu sóc una persona molt activa perquè
tinc temps lliure.

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.

Estimar: querer de amor

pronoms personals:
Jo, tu, ell, ella, vostè, nosaltres, vosaltres, ells

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

Escriu un verb infinitiu: cantar, dir, jugar

Escriu un verb reflexiu: dir-se, afaitar-se,
vestir-se

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



Mesos de l’ any:
gener, febrer, març,abril, maig, juny, juliol,
agost, setembre, octubre, novembre,
desembre.

Lluny---lejos
Juny: junio

Estacions de l’ any:
la tardor
l’hivern
la primavera
l’estiu

El senyal



Possessius:

el meu, la meva, els meus, les meves

el teu, la teva, els teus, les teves

el seu, la seva, els seus, les seves

el nostre, la nostra, els nostres, les nostres

el vostre, la vostra, els vostres, les vostres

el seu, la seva, els seus, les seves

Es nuestro amigo
Es el nostre amic


