
Classe 22: 03-12-19

Per divendres:
estudiar vocabulari dels aliments: pàgina 53 fins a la 65 d’aquest document:
https://cepacatala.files.wordpress.com/2019/10/vocabulari-amb-imatges.

pdf

Llibre de lectura: tornar abans del dia 19 de desembre. Apuntar a la llibreta tot el
vocabulari nou que vagi sortint per poder repassar-lo abans de l’examen.

Fer dos frases amb: força, gaire, gens, prou, res, gairebé

Força: bastante

- Tinc força amics al nou treball
- M’agradaria força anar de vacances a l’estiu
- M’agrada força aquella noia

Gaire: mucho (de poco)
- No m’han prestat gaires diners per comprar roba
- No m’agrada gaire el cinema anglès, prefereixo el francès
- No ha estudiat gaire, per això ha suspès
- No estic gaire content amb tu pel que has fet.
- Avui no fa gaire sol perquè està cobert.

Gens: poco (paraules indeterminades: sucre, farina, aigua)
- no m’agrada gens sopar tard a la nit
- no queda gens sucre per al cafè
- no tinc gens de ganes de començar a treballar
- no m’agrada gens anar al cinena

Prou: suficiente/bastante
- han tingut prou festa per aquest cap de setmana.
- sempre volen més festa. No en tenen mai prou,
- No vaig dormir prou perquè el nen estava malalt.
- he suspès perquè no he estudiat prou.
- no ha plugut plou pel camp. Encara ha de ploure més.

Res: (ninguna cosa)
- Hem d’ anar a la muntanya i no tenim res de calçat esportiu.
- No entinc res de xinès
- La meva germana no m’ha dit res de la festa d’avui.
- No he estudiat res de català perquè estava de vacances.
- No vaig tenir res que dir al judici del lladre.
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Gairebé: (casi)

He guanyat el partir però gairebé el perdo.
Gairebé em vaig caure per l’escala perquè anava molt ràpid.
He arribat puntual a la classe però gairebé arribo tard.
Vaig anar de festa i gairebé no vaig saber tornar a casa.

Por la mañana: al matí
Por la tarde: a la tarda
Por la tarde-noche: al vespre
Por la noche: a la nit
Por la madrugada: a la matinada

Pronoms febles:

Em-me
em pentino
vull pentinar-me

et-te
et vull convidar
Vull convidar-te

es-se
El nen es pentina
El nen vol pentinar-se

ens-nos
ens ajuda
No vol ajudar-nos

us-vos
Us convido
No vol convidar-vos

es-se
es pentinen
No volen pentinar-se

En-ne
En vull comprar, fruita
vull comprar-ne

Si acaba en vocal: s’apostrofa: exemple: dona’m



Dona’m
dona’t
dona-li
Dona’ns
Doneu-vos
doneu-los

Cógelo: agafa-lo agafa’l
L’agafa
Agafa’l

Fer exercicis dels pronoms:
https://cepacatala.files.wordpress.com/2014/12/exercicis-de-pronoms-f

ebles_1.pdf

A casa no ens queda fruita. En vull comprar.
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