
Presentació
Nom i els cognoms: Hola bon dia, em dic David
DNI: el meu DNI és 47965416C
Edat: tinc cinquanta anys 28 - 30 39
D’on ets? Sóc de Granada - del Marroc
Adreça - on vius - des de quan?
- Visc a Sant Antoni al carrer Doctor Fleming nº 45 des de fa cinc anys
Familia - fills - pare -mare - germans
Tinc dos fills. El gran té set anys i la petita té cinc anys. Tinc dues germanes i dos
germans.
Professió: faig de cambrer, faig de cuiner, faig de mestressa de casa,
Idiomes: parlo castellà, una mica d’anglès i ara he començat a parlar català des del
febrer.
Aficions: m’agrada llegir, cuinar, passejar. Anar a la platja,

Recursos d’Internet per aprendre català:

1. Cançons de YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=3R4G-L0M47A&list=PLs3kRXCSrVr3aOm6xPV

X-4b9lAkT_V5UY

2. Duolingo:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duolingo&hl=es

3. Club Súper 3: vídeos subtitulats en català

https://www.ccma.cat/tv3/super3/videos/

4. Contes en català:

https://play.google.com/store/apps/details?id=cat.contesencatala&hl=c

a

5. Fun easy learn:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.funeasylearn.phrase

book.catalan&hl=en_US
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Pronoms personals:

Yo, tu, el, usted, nosotros, vosotros, ellos, ustedes

Jo
tu
ell, ella, vostè
nosaltres
vosaltres
ells, elles, vostès

Pronoms reflexius:

Em pentino
et pentines
es pentina
ens pentinem
us pentineu
es pentinen

Verbs reflexius: vestir-se, dutxar-se, afaitar-se, llevar-se, aixecar-se
Verbs: cantar, témer, dormir

Articles determinants:

El, la, els, les:
El cotxe
La casa
Els cotxes
Les cases

1 dona - 2 dones
1 cadira - 2 cadires
1 taula - 2 taules
1 cotxe - 2 cotxes
1 ordinador - 2 ordinadors

Articles indeterminants:
Un, una, uns, unes

Exemples: un cotxe, una casa, uns cotxes, unes cases



Apostrofació:
s’apostrofen les paraules que comencen amb vocal o h.

L’ Ana
L’Elena
L’Helicòpter
El Pep
ElMiquel
D’aquí
D’allà

Article personal

Jo sóc el David
Tu ets la Laura
Ella és la Carmen
Vostè és l’Hajar
Tu ets l’ Elena

Excepció: amb el verb dir-se (llamarse) no es posa l’article personal

Em dic David
et dius Ana
Es diu Pep
Ens diemMaria i Lluïsa
Us dieu Carlos i Ana
Es diuen Marcos i Catalina

PRESENT

Verbs reflexius:

Vestir-se (INCOATIUS) IR - EIX Afaitar-se
Em vesteixo M’ afaito
Et vesteixes T’afaites
Es vesteix S’afaita
Ens vestim Ens afaitem
Us vestiu Us afaiteu
Es vesteixen S’afaiten

Cantar témer dormir
canto Temo dormo
cantes tems dorms
canta tem dorm
cantem temem dormim
canteu temeu dormiu



canten temen dormen

Ser: sóc, ets, és, som, sou, són
Estar: estic, estàs, està, estem, esteu, estan

Accentuació:
Agudes: quan acaben en : vocal, as, es, is, os, us, en , in - estàs
Planes: NO acaben en vocal, as, es, is, os, us, en, in - tàc--til
Esdrúixoles: SEMPRE - a ca dè mia

A - E - O se separen quan tens dues vocals
Ma ri a

Tipus d’accentuació: oberta o tancada
À È É Í Ò Ó Ú

Les paraules que comencen amb vocal o h s’apostrofen (quasi sempre).

L’ Ana és maca

D’ aquí

L’ hiat

Quan no s’apostrofa: Excepció: i - u àtones - femenines

L’ illa

L’ Úrsula

La Universitat (femenina)

La Humanitat (femenina)

La Història (femenina)

L’ Stop



Dictat castellà - català

Hola Fede, et va bé quedar demà? Tinc molta feina, però m’agradaria anar a prendre
alguna cosa. Mira, a les set plego, després aniré a gimnàs i surto a un quart de nou.
He de passar per casa a canviar-me i anar a buscar el cotxe.

Jo calculo que a tres quarts de nou ja estaré. A dos quarts de deu he quedat amb
l’Àlex davant de l’auditori per menjar alguna cosa abans del concert.

O sigui que de tres quarts de nou a un quart de deu tinc lliure. Et va bé?


