
Classe 14: 12-11-19

Pa ís

Exercicis del llibre - Unitat 2: 15, 17, 18 i 21

DUBTES:
En Barcelona - a Barcelona

Visc a Sant Antoni

El Japó
L’Índia
Les Filipines
El Marroc
La Xina
L’Equador
El Perú
L’Argentina
Els Estats Units

Amunt: arriba
Avall: abajo
A dalt: encima
A baix: debajo

Vocabulari de la família:

Pare-madre-pares-mares
Marit- dona-marits-dones
Fill-filla-fills-filles
Germà -germana- germans- germanes
Oncle -tieta - oncles - tietes
Nebot - neboda - nebots - nebodes
Avi - àvia -avis - àvies
Cosí - cosina - cosins - cosines
gendre- nora - gendres - nores
El sogre- la sogra- els sogres - les sogres

Repàs possessius:
Mi coche: el meu cotxe
mi casa: la meva casa
tus amigos: els teus amics
su madre: la seva
Nuestros amigos: els nostres amics
Nuestras amigas: les nostres amigues
Sus coches: els seus cotxes



Pretèrit Perifràstic
Vaig arribar (llegué) vaig estudiar
Vas arribar (llegaste) vas cantar
Va arribar (llegó) va treballar
Vam arribar (llegamos) vam jugar
Vau arribar (llegasteis) vau conduir
Van arribar (llegaron) van netejar

Futur:

Treballar Fer llegir anar
Treballaré faré llegiré aniré
Treballaràs faràs llegiràs aniràs
Treballarà farà llegirà anirà
Treballarem farem llegirem anirem
Treballareu fareu llegireu anireu
Treballaran faran llegiran aniran

Repás de present, passat i futur:

mi padre llega tarde a trabajar:
- present: el meu pare arriba tard a treballar
- passat: el meu pare va arribar tard a treballar
- futur: el meu pare arribarà tard a treballar

voy a estudiar a la biblioteca
- present: vaig a estudiar a la bilioteca
- passat: vaig anar a estudiar...
- futur: aniré a estudiar.....

Escucha las noticias todos los días
- present: escolta les notícies tots els dies
- passat: va escoltar les notícies....
- futur: escoltarà

María y Juan hablan con vosotros los domingos
- present: La Maria i el Joan parlen amb vosaltres els diumenges
-passar: van parlar
- futur: parlaran



Passat avui (pretèrit perfet) - Fotocòpia veure

Ús: mai, avui, sempre, aquest matí, aquesta tarda, aquest mes, aquest any, aquest
vespre, aquesta nit, fa deu minuts, fa dues hores…

Cantar at Fer et Llegir it
He cantat He fet He llegit
Has cantat Has fet Has llegit
Ha cantat Ha fet Ha llegit
Hem cantat Hem fet Hem llegit
Heu cantat Heu fet Heu llegit
Han cantat Han fet Han llegit

BRE-BUT
Rebre - rebut

DRE- ÈS
Aprendre - après
Suspendre - suspès

URE - GUT
Ploure - plogut
Riure – rigut

PRE—UT
Rompre: romput

Saber - sabut
Poder: pogut

16 participis irregulars:

Caure caigut Encendre Encès
Córrer corregut Moure mogut
Dur dut Poder pogut
Saber sabut Veure vist
Tenir tingut Valer valgut
Voler volgut Vendre venut
Venir vingut Beure begut
Entendre Entès Viure viscut

https://cepacatala.files.wordpress.com/2016/11/pretc3a8rit-perfect.pdf


Exercici pertèrit perfet:

1. Esta mañana (levantarse, yo) tardísimo. Llevar-se
Aquest matí m’he llevat tardíssim.

2. Hoy (ir, nosotros) a ver la última película de Álex de la Iglesia. IR: anar
Avui hem anat a veure l’última pel·lícula de l’Àlex de la Iglesia

3. ¡Es increíble! ¿De verdad que nunca (escuchar, tú) hablar de García Márquez?
És increïble , de veritat que mai has escoltat parlar del García Márquez

4. Esta noche no (poder, ellos) dormir porque en el Círculo de derecho había una
fiesta.

Aquesta nit no han pogut dormir perquè al cercle de dret hi havia una festa

Haver-hi

Hay gente: hi ha gent
Había gente: hi havia
ha habido gente: hi ha hagut
hubo gente: hi va haver
habrá: hi haurà

5. ¿Dónde (pasar, vosotros) estas vacaciones?
On heu passat aquestes vacances.

6. Marisa aún no (venir) a buscar sus cosas.
La Marisa encara no ha vingut a buscar/cercar les seves coses.

FI DE LA CLASSE
-----------

7. Pues, nosotros ya
(comer) .

8. ¿Pero, aún no
(terminar, vosotros) ?

9. ¿Qué? ¿
(Aprobar, tú) el examen?

10. Hoy
(pasar) una cosa una cosa increíble.

Regles de separació de silabes



1. Diftong -
vocal+i
vocal+u

Jau- re, duus, xai, niu, noi, treu

2. Hiat - tot el que no sigui que acabi amb i o u (a,e,o)
Exemples:
Ma-ri-a

3. i + vocal (a principi de paraula) io-gurt

4. Quan tenim tres vocal es separa de la següent manera:

I+vocal
u+vocal

Noi a
No ia
Se-uen

Agudes, planes i esdrúixoles:
Aguda: cantaré, Dublín, can-ta-ran
planes: exàmens
esdrúixoles: à-re-a

Regles generals d’accentuació:
- Agudes: quan acaba amb vocal, as, es, is, os, us, en, in
- Planes: quan NO acaba amb vocal, as, es, is, os, us, en, in
- Esdrúixoles: sempre

À - è - é - í - ò - ó - ú
- canción - cançó
- Operación - operació
- Tots els futurs amb e va tancada: estudiaré, jugaré
- anglès, francès

Això després - però

Exemples de divisió de silabes:
Men-ja-ran
can--ta--reu



re-mei
e-xa-men
co-rre-gue-ren
Fe-no-men
Ma-ri-a
Sor-ti-ssis
Cau-cas
pa
vi
sa.

À-si-a, plus-và-lu-a, à-re-a, pa-ci-èn-ci-a, Nú-ri-a,
Har-mò-ni-um, període, diòptria.



La dièresi

Ra-ïm
Pa-ís

Exercicis i teoria

Teoria 1

Teoria 2

Exercici: agudes, planes o esdrúixoles

https://cepacatala.files.wordpress.com/2016/01/normes-dc2b4accentuacic3b3.pdf
https://cepacatala.files.wordpress.com/2016/01/normes-dc2b4accentuacic3b3-2.pdf
http://www.mariainmaculada.es/valencia/RECURSOS/accentuacio.htm

