
Classe 7: 17-10-19 y classe 8: 18-10-19

Vocabulari:
Tot dret - todo recto
A prop - cerca
Cantonada - esquina
Esquerra - izquierda
Dreta - derecha
I dò -- entonces/pues
gairebé
bé
també
Peus: pies
A la fi : finalmente, al final

Jugar, cantar, treballar

Vares triar (elegir)

Redaccions per entregar dimarts:

1. Heu decidit independitzar-vos i acabau de llogar un pis. Escriviu un correu
electrònic a un amic o amiga i descriviu-li com és (40-50 paraules).

2. Heu decidit apuntar-vos a una pàgina d’Internet per fer noves amistats.
Ompliu la fitxa amb les coses que us agrada fer i les que no, perquè us
coneguin millor (20-30 paraules; les expressions “m’agrada” i “no m’agrada”
no compten).

Passat perifràstic (ahir)

Vaig estudiar - estudié
vas/vares estudiar - estudiaste
Va estudiar - estudió
Vam estudiar - estudiamos
Vau estudiar - estudiasteis
Van estudiar - estudiaron

Donar
Vaig donar
Vas donar
Va donar
Vam donar
Vau donar
Van donar



dir
Vaig dir
Vas dir
Va dir
Vam dir
Vau dir
Van dir

Exemples de frases amb el temps pret perifràstic:

La setmana passada vaig fer el treball
A finals de juliol vaig anar al Marroc.
Abans d’ahir vaig escolar música a la meva casa
La setmana passada no vaig poder fer la meva feina al treball perquè estava malalt.

El matí
El migdia
La tarda
El vespre
La matinada

Ahir no vaig poder parlar amb els meus pares perquè vaig estar a la piscina.

Posar (poner)
Ahir vaig posar dues llibres damunt la taula de l’habitació.

Querer quise, quisiste, quiso, quisimos, quisisteis, quisieron
No quise comprar un coche nuevo porque no tenía dinero
No vaig 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 nous clients

tener



El martes pasado no tuve que hacer la compra porque vinieron mis amigos y la hicieron
ellos.
El dimarts passat no vaig haver de fer la compra perquè van venir els meus amics i la van fer
ells.

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 +

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

Traer (portar)
El lunes pasado traje un lapicero para escribir los apuntes de la clase
El dilluns passat vaig portar un llapisser per escriure els apunts de la classe.

Conjugar el verb: ESCRIURE
Present Perifràstic
escric Vaig escriure
escrius Vas escriure
escriu Va escriure
escrivim Vam escriure
escriviu Vau escriure
escriuen Van escriure

Venir
El verano pasado vino mi familia a mi casa y estuve muy feliz de estar con ellos unos días.
L’estiu passat va venir la meva família a la meva casa i vaig estar molt feliç d’estar amb ells
uns dies

1. Ayer Marta y Luis (perder) el autobús.



Ahir la Marta i el Luis van perdre l’autobús perquè se’ls va punxar una roda del cotxe

2. Hace cinco años (ganar/yo) una competición de gimnasia
Fa cinc anys vaig guanyar una competició de gimnàstica i els meus em van fer
una gran festa a la casa la Maria i el Joan.

3.

4. Vosotros no (asistir) a la ceremonia.
Vosaltres no vau assitir a la ceremònia a Asturias perquè pluvia molt
fort i no vau poder anar en cotxe.

5. Teresa de Calcuta (dedicar) su vida a los más necesitados.
La Teresa de Calcuta va dedicar la seva vida als més necessitats
perquè va tenir vocació de servei a les persones.

6. 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 perquè va tenir ua bona salut

1. Mis padres (tener) que abandonar sus estudios.
Els meus pares van haver d’ abandonar els seus estudis perquè
necessitaven treballar els dos.

2. (andar/yo) dos kilómetros para encontrar una fuente.
Jo vaig caminar dos kilòmetres per trobar una font i a la fi (finalment) no
la vaig trobar perquè em vaig perdre pel bosc.

3. Lo que (hacer/vosotros) es imperdonable.
Lo que hicisteis es imperdonable. No podéis dejar a vuestra madre
abandonada en la playa sin comida.

El que vau fer és imperdonable. No podeu deixar a la vostra mare
abandonada en la platja sense menjar.

El que m’agrada sempre fa dolent

Vull comprar un llibre

El vull comprar
vull comprar-lo



4. Tú no (traer) nada a la fiesta.

Tu no trajiste nada a la fiesta porque no te avisaron a tiempo lo

que tenías que traer ni tampoco dónde iba a ser.

Tu no vas portar res a la festa perquè no et van avisar a temps el

que havies de portar ni tampoc on anava a ser.

5. Nunca (saber/nosotros) la verdad.

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

1. La película (comenzar) con media hora de retraso.

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



2. La semana pasada (colgar/yo) unas fotos en la red.

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 les havien agradat molt

i les havien imprès a la botiga de fotos del poble.

3. (pedir/ella) un montón de regalos para su cumpleaños.

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 molts regals pel seu aniversari perque s’havia esforçat

molt tot aquest temps al col·legi i es mereixia un premi important per

tot el seu esforç i energia.

Merèixer (merecer)

4. Anoche los niños se (dormir) en seguida.

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 aviat perquè es van beure les cerveses

dels seus pares i es van posar molt dolents i van haver de portar-los

a l’hospital a meitad de la nit.

Els van portar

van portar-los



El año pasado, todos los alumnos (aprobar) los exámenes finales.

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 clase perquè els seus pares els van ajudar a

preparar aquells examens finals tan difícils que ells van tenir.

FUTUR

parlar témer dormir
parlaré temeré dormiré
parlaràs temeràs dormiràs
parlarà temerà dormirà
parlarem temerem dormirem
parlareu temereu dormireu
parlaran temeran dormiran

perdre escriure Vestir-se
perdré escriuré Em vestiré
perdràs escriuràs Et vestiràs
perdrà escriurà Es vestirà
perdrem escriurem Ens vestirem
perdreu escriureu Us vestireu
perdran escriuran Es vestiran

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



Cantaré - voy a cantar

Forma alternativa de fer el futur:
Vaig a +
vas a +
va a +
anem a +
aneu a +
van a +

Atenció! no heu de confondre:

Vaig comprar (compré)
vas a comprar (compraré)

Redacció futur: 80 paraules (entregar dimarts) temàtica lliure


