
Classe 9: 21-10-19

Passat perifràstic (ahir, setmana passada, l’any
passat)

Vaig treballar (trabajé)

Vas + treballar (trebajaste)

Va + treballar (trabajó)

Vam treballar (trabajamos)

Vau treballar (trabajasteis)

Van treballar (trabajaron)

Querer:

No quise comprar un coche nuevo porque no tenía dinero

No vaig voler comprar un cotxe nou perquè no tenia diners

Saber:

Ayer supe que en quince me dan vacaciones y estoy muy contento.

Ahir vaig saber que en quinze dies em donen vacances i estic molt
content.

Ser:

La semana pasada fue muy productiva en el trabajo porque hicimos
muchos clientes nuevos

La setmana passada va ser molt productiva al treball perquè vam fer
molts clients nous.

Tener

El martes pasado no tuve que hacer la compra porque vinieron mis
amigos y la hicieron

El dimarts passat no haver de fer la compra perquè van venir els meus
amics i la van fer/ van fer-la.



TENIR + QUE PRESENT
He de
Has de
Ha de
Hem de
heu de
Han de

TENIR+QUE PERIFRÀSTIC (tuve + que)
Vaig haver de +
vas haver de +
va haver de +
vam haver de +
vau haver de +
van haver de +

Tuve que trabajar: vaig haver de treballar

TENER + QUE (pretèrit imperfet) (tenía + que)
Havia de +
Havies de +
havia de +
havíem de +
havíeu de +
havien de +

TENER + QUE (futur) tendré que

Hauré de +
Hauràs de +
Haurà de +
Haurem de +
Haureu de +
hauran de +

Tradueix:
Ayer Marta y Luis (perder) el autobús.

Ahir la Marta i el Lluis van perdre l’autobús

Hace cinco años (ganar/yo) una competición de gimnasia

Fa cinc anys vaig guanyar una competició de gimnàstica

Vosotros no (asistir) a la ceremonia

Vosaltres no vau assistir a la ceremònia

Teresa de Calcuta (dedicar) su vida a los más necesitados.



La Teresa de Calcuta va dedicar la seva vida als més necessitats

Rafael Azcona (vivir) del año 1926 al 2008

El Rafael Azcona va viure de l’any mil nou-cents vint-i-sis al dos mil vuit

Cent vint-i-cinc

201-999

Dos-cents ,,,
tres-cents

Dos mil...

Mis padres tuvieron que abandonar sus estudios

Els meus pares van haver d’abandonar els seus estudis

(andar/yo) dos kilómetros para encontrar una fuente pero al final no la
encontré porque me perdí por el bosque.

Vaig caminar dos kilòmetres per trobar una font però a la fi/finalment no vaig
trobar perquè em vaig perdre pel bosc.

Lo que (hacer/vosotros) es imperdonable.

El que vau fer és imperdonable

Sóc
és
són

el vull molt bonic
vull comprar-lo

Vull fer un viatge molt lluny.

el vull fer

Vull que vinguis a la meva casa

Ho vull

Nunca supimos la verdad porque la gente mintió mucho cuando
le preguntamos después de la clase.



Mai vam saber la veritat perquè la gent va mentir molt quan li vam preguntar
després de la classe

Quand - QUAN

La película comenzó con media hora de retraso porque fallaban
las luces del cine y el aire acondicionado estaba estropeado.

La pel·lícula va començar amb mitja hora de retard perquè fallaven els llums
del cinema i l’aire condicionat estava espanyat.

Espanyada

El llum
els llums

La semana pasada colgué unas fotos en la red para la página web
del pueblo y tus amigos me dijeron que les habían gustado mucho
y las habían imprimido en la tienda de fotos del pueblo.

La setmana passada vaig penjar unes fotos a la xarxa per la pàgina web del
poble i els teus amics em van dir que els havien agradat molt i les havien
imprès a la botiga de fotos del poble

Pidió un montón de regalos para su cumpleaños porque se había
esforzado mucho todo este tiempo en el colegio y se merecía un premio
importante por todo su esfuerzo y energía.

Va demanar un munt de regals pel seu aniversari perquè s’havia esforçat molt
tot aquest temps al col·legi i es mereixia (merèixer) un premi important per tot
el seu esforç i energia.

Anoche los niños se durmieron en seguida porque se bebieron las
cervezas de sus padres y se pusieron muy malos y tuvieron que
llevarlos al hospital a mitad de la noche.

Anit els nens es van dormir de seguida perquè es van beure les cerveses dels
seus pares i es van posar molt malalts i van tenir que van haver de portar-los a
l’hospital a mitja nit.

El año pasado todos los alumnos aprobaron los exámenes finales
porque estudiaron mucho en la clase porque sus padres les
ayudaron a preparar aquellos exámenes finales tan difíciles que ellos
tuvieron.

L’ any passat tots els alumnes van aprovar els exàmens finals perquè
van estudiar molt a la classe perquè els seus pares els van ajudar a preparar
aquells exàmens finals tant difícils que ells van tenir.



FUTUR
parlar témer dormir

Parlar - é
parlar - às
parlar - à
parlar - em
parlar - eu
parlar - an

Agudes: acaben en vocal, as, es, is, os, us, en, in

Perdre:
perdré
perdràs
perdrà
perdrem
perdreu
perdran

Deure:
deuré, deuràs, deurà, deurem, deureu, deuran

Verbs irregulars de futur:
Anar – aniré
fer – faré
haver – haurà
saber – sabré
valer – valdré
venir – vindré
voler – voldré

aniré al cinema

vaig a anar
vas a +
va a +
anem a +
aneu a +
van a +



REDACCIÓ per fer a casa: Redacció futur: 100 paraules – temàtica lliure

(per aquest dimecres 23)


