
1. No creo que esa maleta (caber) en el coche.
2. No quiero que me (dar, tú) las gracias continuamente.
3. Es posible que (ser/estar, ellos) enfermos.
4. Me extraña que no (decir, ellos) la verdad.
5. Es necesario que (poner, vosotros) los acentos.
6. No creo que (saber, él) dónde estamos.
7. No me parece que (ser/esta, él) muy inteligente.
8. Cuando (tener, tú) un problema, no dudes en decírmelo.
9. No creo que los bebés (venir) con un pan debajo del brazo.
10. Cuando la (ver, yo) , se lo diré.

1. No crec que aquesta maleta càpiga al cotxe.
2. No vull que em donis les gràcies contínuament.
3. És possible que estiguin malalts.
4. M'estranya que no diguin la veritat.
5. Cal que poseu els accents.
6. No crec que sàpiga on som.
7. No em sembla que sigui molt intel·ligent.
8. Quan tinguis un problema, no dubtis a dir-m'ho.
9. No crec que els nadons vinguin amb un pa sota el braç.
10. Quan la vegi, li ho diré.

Traducció: castellà-català
https://www.todo-claro.com/castellano/intermedio/gramatica/El_subjunt

ivo_presente/Seite_1.php

Estimada amiga,
Espero que tu estiguis molt bé, i que tot vagi bé a la Universitat. Jo ja hi estic a Mèxic i he vist algunes
coses molt diferents. Per exemple, és molt interessant que els mexicans, especialment a les
comunitats rurals, celebrin amb una festa el primer de novembre, el Dia dels Morts. Em sembla molt
estrany que les persones vagin als cementirs vestides de festa. Però encara que es estrany, m’agrada
que els mexicans, cantin, ballin i ,fins i tot, mengin als cementirs. També és molt estrany als nens se’ls
regalin calaveres de sucre o esquelets i ossos de plàstic de diferents colors. Però a més aquí és normal
que les persones grans els donin esquelets i calaveres de dolç o pa als seus amics o familiars. Per
alguns mexicans és important que hi hagi un altar pels morts a la seva casa, ja que creuen que cada
any, el primer de novembre els morts tornen per visitar als seus familiars.
Per això, cal que les famílies preparin el menjar preferit dels morts i prenguin la seva beguda
predilecta.
He pres moltes fotos que t’ensenyaré quan torni, però crec que és millor que tu vinguis a aquest país.
Estic segur que t’encantarà.
Una abraçada
Miguel
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