
Classe 8: 16-10-19

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

Un altre (otro)
una altra (otra)
Uns altres (otros)
Unes altres (otras)

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

Vull pensar que no tu no has estat:

ho vull pensar

El vull comprar
vull comprar-lo

Venen fruita
vénen a la festa

SER: Sóc - és - són

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

Beure

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

A l’estiu
A la primavera
A la tardor
A l’hivern

Escriure

Os vais -----us n’aneu



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

Perquè
Què fas?
moure

No entiendo por qué te enfadas cuando salgo de fiesta por la noche y llego
muy tarde a mi casa

No entenc (entrendre) perquè t’enfades quan surto de festa a la nit i arribo
molt tard a la meva casa

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

Treure: sacar

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

À

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

Mes de gener
més cansat

Venen - vender
Vénen - venir

Però
Això
més



Tot sol
tota sola
tots sols
totes soles

viure

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
he d’ estalviar molts diners durant tot l’any.

Redacció 1 : recepta de truita de patates (CASA)

Verbs: fregir, pelar, cuinar, tallar, escalfar, bullir, batre, coure, posar, menjar,
servir, afegir, netejar, barrejar, salar, salpebrar, escórrer, el·laborar, rentar,
llevar

Vocabulari: patates, oli, foc, ous, ceba, plat, paella, olla, escumadora, forquilla,
ganivet, bol, cullera, següent, rodanxes, daus, colador, paper

Es treu l’oli que en sobra

Posa-les
Treu-les
Fica-les
afegeixes afegir EIX
Renta-les
Talla-les
Coure-les

Barrejat

Quan estigui tot

Ponlo a calentar - posa’l
Caliéntalo - escalfa’l
Tienes que ponerlo a calentar
A escalfar
Escórrer
Llevar - quitar

També



Bé
gairebé

Redacció: explica el que fas normalment el cap de setmana. Amb tots els
detalls: des de que et lleves fins que te’n vas a dormir. (CASA)
100 paraules


