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Carolina
A les meves vacances de Nadal vaig estar amb la meva família aquí a Eivissa. Al meu
temps lliure vaig passejar per la muntanya també vaig cuinar molts postres ja que els
agrada als meus fills.
Molts dies a la meva casa ens llevàvem més tard del normal
Els dies de Nadal vam sopar tots junts amb els avis.

Loli:
Aquestes vacances he hagut de treballar molt i per aquesta raó no he pogut anar de
vacances.

Ana
Vaig agafar per anar a la península i vaig passar la primera setmana a Granada amb
la meva família.
- Allà vaig quedar amb els meus amics del col·legi per sopar una nit. Feia molt temps
que no ens reuníem/veíem.
- La resta de la setmana vaig estar amb la meva família i amb els meus amics al poble
- Totes les tardes anàvem a casa del Joan a jugar a les cartes.
- Tota la setmana ha fet molt bon temps llevat/menys el dilluns i dimarts que va
ploure tot el dia. Quan plou no hi ha res a fer al meu poble perquè/ així que he estat
a la meva casa.

i la segona vaig anar a Santander amb la meva parella
- la seva mare viu allí i també alguns dels seus amics - Normalment anem a veure-la
cada dos o tres mesos i sempre al Nadal per fer-li companyia.
- Un dia vam anar d’excursió al riu Pas on vaig estar molt tranquil·la amb la meva
parella. I allí vam comprar un paquet de patates/ de dolços típics de la zona. Per
acabar, darrerament, al final de dia, varem treure algunes fotografies per tenir-les de
record per si alguna vegada volem tornar a anar-hi.

Bruno:
Aquestes vacances he anat amb la meva família a fer un viatge per la península amb
el cotxe

 El primer dia vam agafar el vaixell per anar a València.
- Va ser un día molt ventós i el vaixell va tardar dues hores més del normal en
arribar. - El vaixell estava ple de gent i va ser difícil agafar un lloc per estar tots
junts. Per aquesta raó, he agafat dos seients pels meus fills i altres dos per la
meva dona i per jo. - La gent es va marejar molt perqué el vaixell es movia molt i
no hi havia ningú que s’aixequés dels seients.

 Quan vam arribar a València vaig conduir el cotxe fins Madrid. Va ser una nit
molt ventosa i freda i vam arribar a Madrid molt tard. Vam arribar-hi a les tres
de la matinada. Per arribar a l’hotel vam confondre la direcció i ens vam perdre.
Per això, vam consultar el Google Maps del mòbil de la meva dona perquè el
meu no tenia bateria.



 Finalment, vam arribar a l’hotel i vam dormir tota la resta de la nit fins les nou
del matí perquè a dos quarts de deu tancàven el menjador per poder esmozar.

Natàlia

Les meves vacances de Nadal les he passat aquí a Eivissa i no a Mallorca.
Els dies de Nadal vaig passar-los amb la meva família i després vaig haver de
video-trucada a una amiga que està a Austràlia ja que s’ha anat nou mesos a fer un
curs d’entrenadora personal.
Els dies vint-i-quatre i vint-i-cinc la meva mare va fer sopar mallorquí (típic de
Mallorca) i el dia trenta-un vam sopar tots junts.

El 24 vam sopar calamar fercits de carn amb patates bullides. De primer va fer una
amanida amb molta varietat de tomàquets, lletuga, blat de moro, alvocat, oli d’oliva,
sal i pebre.
De postres turró, una varietat de galetes.
El dia sis vam menjar peix i de postre roscó de reis.

Qué coche: quin cotxe
Qué casa: quina
Qué coches: quins cotxes
Qué casas: quines cases

Quiero comprarles (ellos) Vull comprar-los
Les quiero comprar (ellos) Els vull comprar

Quiero comprarles (ellas) vull comprar-los
Les quiero comprar (ellas) els vull comprar


