
Classe 9: 22-10-19

Exercicis per divendres 25: Unitat 1: 21, 22, 23 i 24

Estudiar vocabulari de la casa del següent document: Vocabulari amb imatges
per la setmana del 28 d’octubre al 1 de novembre

Verbs bàsics conjugats

Vocabulari amb imatges (molt important) - CASA - ALIMENTS - COS

SERVIR

Present Perifràstic Futur
serveixo Vaig servir serviré
serviexes Vas servir serviràs
serveix Va servir servirà
servim Vam servir servirem
serviu Vau servir servireu
serveixen Van servir serviran

Demà me n’aniré

Anar-se’n

Present Perifràstic Futur
Me’n vaig Me’ n vaig anar Me n’aniré
Te’n vas Te’n vas anar Te n’aniràs
Se’n va Se’n va anar Se n’anirà
Ens n’anem Ens en vam anar Ens n’ anirem
Us n’aneu Us en vau anar Us n’anireu
Se’n van Se’n van anar Se n’aniran

Es afaita - s’afaita

https://cepacatala.files.wordpress.com/2019/10/vocabulari-amb-imatges.pdf
https://cepacatala.files.wordpress.com/2019/10/verbs-bc3a0sics-conjugats-2018-19.pdf
https://cepacatala.files.wordpress.com/2019/10/vocabulari-amb-imatges.pdf


Traduir aquest text de futur a català:

Mañana me (ir) a Barcelona. Me (levantar) muy temprano y me
(duchar). Me --- (poner) mi jersey nuevo. (salir) de casa

y (andar) hacia la estación.

Demà me n’aniré a Barcelona. Em llevaré molt d’hora i em dutxaré. El posaré
el meu jersei nou. Sortiré de cada i caminaré cap a l’estació.

(sacar) un billete de ida y vuelta y luego me (beber) un café con leche en el
bar. Si hay tiempo (llamar) por teléfono a mi amigo Juan. Juan
me (esperar) en Barcelona. El (estar) en la estación.

Treuré un bitllet d’anada i tornada i després em beuré un cafè amb llet al bar.
Si hi ha temps trucaré per telèfon al meu amic Joan. En Joan m’esperarà a
Barcelona. Ell estarà a l’estació.

Nosotros
(visitar) la Sagrada Familia, que es una iglesia maravillosa del

arquitecto Gaudí, y (ir) de compras. Por la tarde (poder)
ir al cine y (ver) la nueva película de Almodóvar.

Nosaltres visitarem la Sagrada Família, que és una església merevellosa de
l’arquitecte Gaudí, i anirem de compres. A la tarda podrem anar al cinema i
veure la nova pel·lícula de l’Almodóvar.

También (querer) ir al puerto porque hay mucha movida allí. Por la
noche (comer) unas tapas y luego yo (tener) que coger un
taxi e ir a la estación.
També voldrem anar al port perquè hi ha molta moguda allà. A la nit soparem
unes tapes i després jo hauré d’agafar un taxi i anar a l’estació.

Me imagino que (ser) un día bastante largo pero me (divertir)
mucho.
M’imagino que serà un dia bastant llarg però em divertiré molt.


