
Classe 4: 08-10-19

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

Dies de la setmana:
dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge

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

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

1. El lunes no vengo a trabajar porque tengo una reunión con
Elena.

El dilluns no vinc a treballar perquè tinc una reunió amb la Elena

estudiaré

Sóc el David - Ets la Maria

L’Ana
L’Elena
L’ helicopter



Què
Per què

2. El martes no hacen nada en el cine y me quedo en casa

El dimarts no fan res al (a+el) cinema i em quedo a casa

Res: ninguna cosa
Gens: gens cosa incontable
Gaire: mucho (negativitat)

No queden gaires llenties (quantitat)

3. Los miércoles no trabajo y siempre voy de fiesta hasta muy
tarde

Els dimecres no treballo i sempre vaig de festa fins molt tard.

Tard:
Tarda 14:00-17:00
Vespre: 17:00-21:00

Dani se tiene que ir porque tiene una reunión importante en la
escuela.

En Dani s’ ha d’ anar perquè té una reunió important a l’escola

Fixa’t
Fixeu-vos

Apostrofació:
les paraules s’apostrofen quan comencen amb vocal o h



Tengo que tinc que

He de + verb
Has de +verb
Ha de
Hem de
Heu de
Han de

Hauré de traballar +
vaig haver de +

Contraccions: article+preposició
A+el: al a el cinema ---- al cinema
A+els: als a+els als meus amics els agrada la greixonera
De+el: del
De+els: dels
Per+el: pel per+el camp: pel camp
per+els: pels

AVÍS:
El primer que heu de fer sempre es apostrofar i després les
contraccions
Exemple: vaig a el avió

- vaig a l’avió

Exercici contraccions

https://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/suficiencia/scl/scl1/scl15/scl15_01_02_01.htm

