
Classe 6: 14-10-19

Exercicis del llibre Veus 2: 1, 3 i 4
Teoria Unitat pàgina: 136

Repàs:

Avorrir - IR ---EIX
Avorreixo
avorreixes
avorreix
avorrim
avorriu
avorreixen

Avorrir-se
M’avorreixo
T’avorreixes
S’avorreix
Ens avorrim
Us avorriu
S’avorreixen

1. Mi madre se llama Pepa porque a mi abuelo le gusta el nombre.
La meva mare es diu Pepa perquè al meu avi li agrada el nom.

2. El va de viaje con su pareja.
El va de viatge amb la seva parella

3. Me gusta jugar a baloncesto por la tarde con mi amiga Pepa.
M’agrada jugar a bàsquet a la tarda amb la meva amiga Pepa.

Al matí
al migdia
a la tarda
al vespre
a la nit
a la matinada

4. Mi hermano se afeita en aquella barbería con su amigo.
El meu germà s’afaita a aquella barberia amb el seu amic.



5. Él viene con sus perros al club porque quieren jugar.
Ell ve amb els seus gossos al club perquè volen jugar.

6. Mi perro prepara su juguete.
El meu gos prepara la seva joguina.

7. Vuestros gatos van a mi casa a molestar.
Els vostres gats van a la meva casa a molestar/emprenyat

8. Nuestros familiares siempre quieren irse de viaje a Sevilla porque les gusta
mucho.
Els nostres familiars sempre volen anar-se’n de viatge a Sevilla perquè els agrada
molt

9. Mis tíos quieren venir a cenar a casa el sábado porque es el cumpleaños de
mi padre.
Els meus tiets volen venir a sopar a casa el dissabte perquè és l’aniversari del meu
pare.

Tradueix:
Se llama Teresa y su padre se llama Francisco. Su madre se llama Rosa. Tiene tres
hermanos: dos chicos y una chica. Ella es la segunda. Mi hermano
mayor se llama Juan y los otros se llaman María y Francisco. Su marido se llama José
y no tiene hijos, pero tienen dos sobrinos, hijos de su
hermano mayor: Arnau y Pau. Tiene trenta y cinco años.

Es diu Teresa i el seu pare es diu Francesc. La seva mare es diu Rosa. Té tres germans:
dos nois i una noia. Ella és la segona. El meu germà gran es diu Joan i els altres es
diuen Maria i Francesc. El seu marit es diu José i no te fills, però tenen dos nebots,
fills del seu germà gran: l’Arnau i el Pau. Té trenta-cinc anys.

Anar-se’n

Me’n vaig
Te’n vas
Se’n va
Ens n’ anem
Us n’aneu
Se’n van



Abrigar
g-gu

Bromejar
j---g

Penjar
j----g

Caçar
ç---c

Fabricar
c---qu

abrigo Bromejo penjo caço fabrico
abrigues bromeges penges caces fabriques
abriga bromeja penja caça fabrica
abriguem bromegem pengem cacem fabriquem
abrigueu bromegeu pengeu caceu fabriqueu
abriguen bromegen pengen cacen fabriquen

Vendre
1ª persona - c

Témer Fondre
1ª persona - c

Deure
1ª persona - c

Descriure
1ª persona - c

Escriure

venc temo Fonc Dec Descric Escric
vens tems fons Deus Descrius Escrius
ven tem fon Deu Descriu Escriu
venem temem fonem devem descrivim Escrivim
veneu temeu foneu deveu descriviu Escriviu
venen temen fonen deuen descriuen Escriuen

Describir - descriure - IR - RE

Deber - deure ER - ER em, eu

Beure Veure***** Viure***** Caure***** Entendre
dre---c

Moure
ure--c

bec veig Visc Caic entenc moc
beus veus vius caus entens mous
beu veu viu cau entèn mou
bevem veiem vivim caiem entenem movem
beveu veieu viviu caieu enteneu moveu
beuen veuen viuen cauen entenen mouen

Viure----- vivir

Treure
******
ure--c

Inscriure
Ure--c

Voler*** Tenir *** dormir Llegir
Incoatiu
EIX

Obrir**

Trec inscric vull Tinc dormo llegeixo Obro
treus inscrius vols Tens dorms llegeixes Obres
treu Inscriu vol Té dorm llegeix Obre
Traiem inscrivim volem Tenim dormim llegim Obrim
traieu inscriviu voleu Teniu dormiu llegiu Obriu
treuen inscriuen volen Tenen dormen llegeixen Obren



Exercicis per practicar a casa

Les hores

https://www.verbs.cat/es/practicar/tiempos.html

