
Classe 19: 26-11-19

Repàs exercicis del llibre:

LLibre: exercicis per aquesta setmana:
Unitat: 2: 22, 25, 33, 34
Unitat 3: 1

Exercicis per aquesta setmana: (divendres)
Unitat 3: 6, 7, 8, 10, 11 i 12

Present:
Me’n vaig
Te’n vas
se’n va
Ens n’anem
Us n’aneu
Se’n van

Present continu:
Me n’estic anant
Te n’estàs anat
Se n’està anant
Ens n’estem anant
Us n’esteu anant
Se n’estan anant

Pretèrit perfet:
Me n’he anat
Te n’has anat
Se n’ha anat
Ens n’hem anat
Us n’heu anat
Se n’han anat

Petèrit perifràstic:
Me’n vaig anar
Te’n vas anar
Se’n va anar
Ens en vam anar
Us en vau anar
Se’n van anar

Futur

Me n’aniré
Te n’aniràs
Se n’anirà
Ens n’anirem
Us n’anireu
Se n‘aniran

Present continu

Cantar - AR: ant Fer - ER--- ent Dormir - IR: int
Estic cantant Estic fent Estic dormint
Estàs cantant Estàs fent Estàs dormint
Està cantant Està fent Està dormint
Estem cantant Estem fent Estem dormint
Esteu cantant Esteu fent Esteu dormint
Estan cantant Estan fent Estan dormint

Irregulars:

Beure: estic bevent
Treure: estic traient
Entendre: estic entenent
Dir: estic dient
Caure: estic caient
Escriure: estic escrivint
Ofendre: estic ofenent
Viure: estic vivint
Veure: estic veient
Creure: estic creient



Pretèrit Imperfet (passat per descriure)

Abans treballava poc
Abans tenia molta sort

Terminacions:
AR: ava, aves, ava, àvem, àveu, aven

Cantar: cantava, cantaves, cantava, cantàvem, cantàveu, cantaven
Anar: anava, anaves, anava, anàvem, anàveu, anaven
Treballar:
treballava, treballaves, treballava, treballàvem, treballàveu, treballaven

ER/RE-IR: ia, ies, ia, íem,íeu,ien

Fer: feia, feies, feia, fèiem, fèi-eu, feien

Perdre: perdia, perdies, perdia, perdíem, perdíeu, perdien

Viure: vivia, vivies, vivia, vivíem, vivíeu, vivien
RE--IR

Veure: veia, veies, veia, vèiem, vèieu, veien

Beure: bevia, bevies, bevia, bevíem, bevíeu, bevien

Escriure: escribir

Escrivia, escrivies, escrivia, escrivíem, escrivíeu, escrivien

Ser: era, eres, era, érem, éreu, eren

Caure: queia, queies, queia, quèiem, quèieu, queien

Esmorzar: esmorzava, esmorzaves, esmorzava,

Témer; temia, temies, temia, temíem, temíeu, temien

Traduccions

1. Me fui de casa, porque tu padre (cantar) todo el día. ¡Era insoportable!

Irse: anar-se’n

Me’n vaig anar de casa, perquè el teu pare cantava tot el dia.



2. Antes (lavarse, yo) el pelo cada día. Ahora, sólo cuatro veces a la semana.
El médico me lo aconsejó.

Abans em rentava els cabells cada dia. Ara, només quatre vegades a la
setmana. El metge em+ho m’ho va aconsellar

Me gusta este coche. Lo quiero comprar. Quiero comprarlo.
M’agrada aquest cotxe. El vull comprar. Vull comprar-lo

Me gustan estos camiones. Los quiero comprar. Quiero comprarlos.
M’agraden aquests camions. Els vull comprar. Vull comprar-los

Me gustan estas casas. Las quiero comprar. Quiero comprarlas.
M’agraden aquestes cases. Les vull comprar. Vull comprar-les.

lavarse: (rentar-se)

3. Cuando (perder, ellos) , siempre se enfadaban.
Quan perdien, sempre s’enfadaven.

4. Pedimos un préstamo, porque no (poder, nosotros) pagar la casa

5. Antes, tus hermanos (soler) jugar con los vecinos en el jardín

Abans, els teus germans solien jugar amb els veïns al jardí

6. Laura (querer) que nos casáramos. Pero, yo no estaba muy seguro de mis
sentimientos.

La Laure volia ens en caséssim però jo no estava molt segur dels meus
sentiments.

7. (Seguir, él) hablando y hablando, sin parar. ¡Era una tortura!

Seguia parlant i parlan sense aturar. Era un tortura.

Ser: era, eres, era, érem, éreu, eren.

8. El problema es que no (dormir, ellos) por la noche. Los vecinos bailaban
salsa hasta las tantas.

El problema és que no dormien a la nit. Els veïns ballaven salsa fins molt tard.



Classe 18: 21-11-19

Exercici 3: Accentua totes les paraules que calgui de les paraules
esdrúixoles que tens a continuació:

esglesia, ciencia, historia, victima, gloria, victoria, intendencia, estatua,
formula, familia, infancia, polvora,quilometre, industria, colonia, solitaria,
anima, memories, gabia, miseria, independencia, materia, tombola,
influencia, galaxia, farmacia, Eulalia, assitencia, maquina, suplica.

església, ciència, història, víctima, glòria, victòria, intendència, estàtua,
fórmula, família, infància, pólvora,quilòmetre, indústria, colònia, solitària,
ànima, memòries, gàbia, misèria, independència, matèria, tómbola,
influència, galàxia, farmàcia, Eulàlia, assitència, màquina, súplica.

Ajudes per saber la direcció de l’accent:
Futurs: cantaré
Gentilicis: anglès, francès, xinès
Subjuntius: pugués, diguéssiu
Paraules castellà-català: camió (camión)
Ordinals: novè, desè, dotzè
paraules que acabin en “ència” sempre obert:¡. Exempre: independència

Ordinals:
Primer, segon, tercer, quart,

Exemple conversa:

1. Presentació -
2. Conversa amb un company
3. Conversa amb un company
4. Intervenció individual

Viatje:
A: Platja
B: Muntanya


