
Classe 20: 28-11-19

Per divendres traduir el tercer full de traduccions castellà - català 1

Per dimarts traduir el primer full full de traduccions castellà - català 1

Repàs Pretèrit imperfet

CANTAR:

TÉMER - IR

Siempre (compartir) nuestro almuerzo con los demás.
- Sempre compartia el nostre dinar amb els demés.

Antes (soler/yo) comer en la cafetería
Abans solia menjar a la cafeteria.

El año pasado (dormir/tú) aún con tu hermano
L’any passat dormies encara amb el teu germà

Los actores (firmar) autógrafos después de cada función
Els actors signaven autògrafs després de cada funció

A mi antiguo coche le (costar) arrancar.
Al meu antic cotxe li costava arrencar.

Verbos irregulares. Conjugar los verbos entre paréntesis en pretérito imperfecto.

Hace dos años, el transporte público (ser) mucho más barato
Fa dos anys, el transport públic era molt més barat.

En verano (ir/nosotros) todas las tardes a la playa
A l’estiu anàvem totes les tardes a la platja

Agudes: acaben en vocal, as, es, is, os, us, en, in
Planes: quan no acaben en vocal, as, es, is, os, us, en, in.

Nuria y Ramón (ser) los más jóvenes del grupo.
La Nú-ri-a i el Ramon eren els més jovens del grup

Dues vocals: van juntes si la vocal de la dreta és i o u
a-e-o se separa.

Con-teu

Ma-ri-a

Al anochecer (ir/vosotros) a pasear.
Al vespre, a l’horabaixa anàveu a passejar.
IR: anar

https://espanyolperestrangers.wordpress.com/apuntes-de-clase/


El jardín de Inés (ser) el más florido del pueblo.
El jardí de la Inés era el més florit del poble.

Apostrofen quan la i i la u són tòniques
L’illa
L’Úrsula

No s’apostrofa quan la paraula és femenina i comenci amb i o u àtona
La Universitat
La Història

Todo tipo de verbos. Conjugar los verbos entre paréntesis en pretérito imperfecto.

Edgar Degas (pintar) esencialmente bailarinas y carreras de caballos.
L’ Edgar Degas pintava esencialment ballarines i curses de cavalls.

En aquella época no (ser/nosotros) conscientes de nuestro comportamiento
En aquella època no érem conscients del nostre comportament

Aquell - aquella
Aquells - aquelles

Nostre - nostra
Nostres - nostres

El año pasado (ir/tú) a clases de alemán
L’any passat anaves a classes d’alemany.

En mi instituto no (haber) ordenadores
Al meu institut no hi havia ordinadors.

Haver-hi

Hay: hi ha
Había: hi havia
hubo: hi va haver
habrá_ hi haurà

Los automóviles no (existir) en el siglo XVII

Els automòbils no existien al segle XVII

Mòbil
Automòbils


