
Classe 4 - 04-10-19

Ir - anar
Saber - saber
Ser - ser
Venir - venir
Llamarse - dir-se
Gustar - agradar
Vivir - viure
Estarse - estar-se
Querer - voler
Poder - poder
Estar - estar
Dormir - dormir
Sentir - sentir
Alquilar - llogar
Pasar - passar
Llover - ploure
Leer - llegir
Creer - creure
Peinar - pentinar
Cerrar - tancar
Conducir - conduir
Comer (al mediodía) - dinar
Hablar - parlar
Bajar - baixar
Cocinar - cuinar
Aprender - aprendre
Llegar - arribar
Parar - aturar
Ducharse - dutxar-se
Afeitarse - afaitar-se
Desayunar - esmorzar
Levantarse - aixecar-se llevar-se

Escriu els següents nombres:
25, 65, 154, 268, 1843, 25.789.616

25: vint-i-cinc 21-29
65: seixanta-cinc 31-99
154: cent cinquanta-quatre
268: dos-cents seixanta-vuit 201-999
1843: mil vuit-cents quaranta-tres
25.789.616:
vint-i-cinc milions set-cents vuitanta-nou mil
sis-cents setze

Quaranta, cinquanta, seixanta, setanta, vuitanta, noranta



Pronoms personals:
Jo
tu
ell, ella, vostè
nosaltres
Vosaltres
Ells, elles, vostès

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

Escriu un verb infinitiu: cantar, treballar, pescar, dormir

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

Quan s’apostrofa una paraula en català?
Quan comença amb vocal o h 95%

Verbs que acaben en -CAR:
fabricar pescar c----qu
fabrico - pesco
fabriques - pesques
fabrica - pesca
fabriquem - pesquem
fabriqueu - pesqueu
fabriquen -- pesquen

Tancar -- tanco, tanques, tanca, tanquem, tanqueu, tanquen

Ser
estar
sentir
cantar
perdre
enfadar-se
llevar-se
SER ESTAR SENTIR CANTAR PERDRE Enfadar-se
Sóc estic sento canto perdo M’ enfado
Ets estàs sents cantes perds T’enfades
És està sent canta perd S’enfada
Som estem sentim cantem perdem Ens enfadem
sou esteu sentiu canteu perdeu Us enfadeu
són estan senten canten perden S’enfaden

Llevar-se
Em llevo
et lleves
es lleva
ens llevem
us lleveu
es lleven

À É È Í Ò Ó Ú



yo soy Antonio - jo sóc l’Antoni

tú eres Ana - tu ets l’Ana

él es Juan - ell és en Joan

nosotros somos María y Juan - nosaltres som na/la Maria i el/en Joan

vosotros sois David y Adriana - vosaltres sou el David i l’ Adriana

ellos son Pepe y Eva - Ells són el Pep i l’Eva

estoy en Sant Antoni - Estic a Sant Antoni

estás en el helicóptero- estàs a l’helicopter

Verbs irregulars nous:
agradar, venir, tenir, anar, fer i saber

AGRADAR VENIR TENIR ANAR FER SABER

M’agrada vinc Tinc vaig faig Sé
T’agrada vens Tens vas fas saps
Li agrada ve Té va fa sap
Ens agrada venim tenim anem fem sabem
Us agrada veniu teniu aneu feu sabeu
Els agrada venen tenen van fan saben

Agradar: verb pronominal - singular - plurar
Exemple: m’agrada la paella - m’agraden els homes/les dones

Dies de la setmana:
dilluns: el lunes no vengo a trabajar porque tengo una reunión con Elena
El dilluns no vinc a treballar perquè tinc una reunió amb l’Elena

Reunión - reunió

Dimarts: el martes no hacen nada en el cine y me quedo en casa
El dimarts no fan res al cinema i em quedo a casa

Contraccions: article+preposició
A+el: al
A+els: als
De+el: del
De+els: dels
Per+el: pel
per+els: pels

dimecres: los miércoles no trabajo i siempre voy de fiesta hasta muy tarde
Els dimecres no treballo i sempre vaig de festa fins molt tard

Articles definits: El, la, els, les



dijous: el jueves vengo a la escuela porque tengo clase de catalán.
El dijous vinc a l’escola perquè tinc classe de català

Interrogatius: Què per què perquè

Divendres: FRASE CASA
dissabte: FRASE CASA
diumenge: FRASE CASA


