
Classe 6: 15-10-19

Frases per fer a casa durant el cap de setmana:

Mis gatos duermen aquí y tus perros en aquella casa
Els meus gats dormen aquí i els teus gossos a aquella casa

La señora se viste con sus vestidos rojos
La senyora es vesteix amb els seus vestits vermells.

Se informa de su material de estudio
S’informa del seu material d’estudi

El vecino hace nuestra casa en dos días
El veí fa la nostra casa en dos dies

Soy muy simpática en casa de mis familiares
Sóc molt simpàtica a casa dels meus familiars

Quiero establecer el coche de mi amigo
Vull establir el cotxe del meu amic

Siempre estoy con mis amigas en el cine
Sempre estic amb les meves amigues al cinema

mi madre se llama Pepa porque a mi abuelo le gustaba el nombre
la meva mare es diu Pepa perquè al meu avi li agradava el nom

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

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 18-21h
a la nit
a la matinada

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

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



Vuestros gatos van a mi casa a molestar
Els vostres gats van a la meva casa a molestar

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

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.

Anar-se’n

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

No le gusta ir de fiesta los sábados por la tarde porque prefiere descansar
No li agrada anar de festa els dissabtes a la tarda perquè prefereix descansar

Prefefir: 99%---IR EIX
Prefereixo
prefereixes
prefereix
preferim
preferiu
prefereixen

M’agrada
T’agrada
LI agrada
ens agrada
us agrada
Els agrada

Todavía no me abrigo porque no hace frío. En diciembre seguro que tengo
que abrigarme más.
Encara no m’ abrigo perquè no fa fred. Al desembre segur que tinc que
he d‘abrigar-me més



Al gener, al febrer, al març, a l’abril.......

Ana no caza, a ella le gusta más pescar
L’Anna no caça, a ella li agrada més pescar

Por favor Juan, cuelga la camiseta en el armario
Si us plau Joan, penja la samarreta a l’armari

Ellos fabrican coches en la fabrica del norte de Madrid
Ells fabriquen cotxes a la fàbrica del nord de Madrid

Vendo mi casa a muy buen precio porque tengo que irme a vivir a otro lugar
vendre--dre---c
Venc la meva casa a molt bon preu perquè he d’anar-me a viure a un altre lloc.

Describimos cómo es nuestro piso a las personas que vienen a visitarlo.
Descriure
Descrivim com és el nostre pis a les persones que venen a visitar-lo

No bebemos vino los fines de semana porque preferimos beber zumo.
No bevem vi els caps de setmana perquè preferim beure suc

Escribís una carta a vuestra madre cuando os vais de vacaciones al extranjero
en verano
Escriure
Escriviu una carta a la vostra mare quan us n’aneu de vacions a l’estranger a
l’estiu.

Movemos los muebles de la habitación porque tenemos que pintarla ya que
hace mucho tiempo que no lo hacemos
Moure
Movem els mobles de l’habitació perquè hem de pintar-la ja que fa molt temps
que no ho hem.

El -- quiero comprar un avión. Lo quiero comprar.
Vull comprar un avió. El vull comprar

Ho
el

He de
Has de
Ha de
Hem de
Heu de
Han de



Saco al perro a pasear por la noche cuando termino de trabajar en el hotel
Treure
Trec al gos a passejar a la nit quan termino de treballar a l’hotel.

Nos inscribimos a los cursos de catalán en el mes de septiembre cuando
abren la matrícula.
Ens escrivim als cursos de català al mes de setembre quan obren la matrícula.

Vivo solo en mi casa porque no tengo más compañía
Viure:
Visc tot sol a la meva casa perquè no tinc més companyia.

Ñ. ny

Quiero tener muchos días de vacaciones para poder hacer un gran viaje. Pero
para eso tengo que ahorrar mucho dinero durante todo el año.

Vull tenir molts dies de vacances per poder fer un gran viatge. Però per això
tinc que he d’ estalviar molts de diners durant tot l’ any

EXERCICIS DEL LLIBRE PER FER A CASA (per dijous)
Unitat 1: exerci: 1, 2, 5, 6 i 7
teoria: pàgina 126

Repàs de les hores:

14:30 - dos quarts de tres 15+15
15:35 - dos quarts i cinc de quatre 15+15+5
16:15 - és un quart de cinc 15
17:40 - són dos quarts i deu de sis
18:45 - són tres quarts de set
19:50 - són les vuit menys deu
20:10 - són les vuit i deu
21:05 - són les nou i cinc
22:20 - és un quart i cinc d’onze


