
Classe 3: 19-02-2020

Repàs de nombres i hores

27: vint-i-set
47: quaranta-set
245: dos-cents quaranta-cinc
924: nou-cents nint-i-quatre
2417: dos mil quatre-cents disset
987.456.321: nou-cents vuitanta-set milions quatre-cents cinquanta-sis mil tres-cents vint-i-un

Repàs de les hores:
12:50: és la una menys deu - són tres quarts i cinc minuts d’una
13:25: és un quart i deu de dues
14:15: és un quart de tres
15:35: són dos quarts i cinc de quatre
16:40: són dos quarts i deu de cinc 15+15+10
17:45: són tres quarts de sis 15+15+15
18:30: són dos quarts de set 15+15

Nombres ordinals:

Primer-primera Onzè- onzena Vint-i-unè
Segon- segona dotzè Vint-i-dosè
Tercer-tercera tretzè Vint-i-tresè
Quart - quarta catorzè Vint-i-quatrè
Cinquè -
cinquena

quinzè Vint-i-cinquè 47:
quaranta-setè

Sisè-sisena setzè 56:cinquanta-sisè
Setè-setena dissetè
Vuitè-vuitena divuitè
Novè-novena dinovè
Desè- desena vintè

Demostratius:
Aquest - aquesta - aquests - aquestes
Aquell - aquella - aquells - aquelles

Interrogatius:

Quin-quina-quins-quines (qué) - : qué coche te gusta - quin cotxe t’agrada
Què - exemple: què fas avui?
Per què - perquè - : per què estudies català? Perquèm’agrada
Qui - qui és el teu professor de català? El David
On - On és la teva cosina?
Quan - quan vindràs al cinema amb mi?
Quant-Quanta-quants-quantes
Quants anys tens? En tinc trenta-nou.
Quants germans tens? En tinc una
Vindràs amb mi al cinema demà? Sí, hi aniré. No, no hi aniré
Com - com va la teva nova botiga?

M’agrada molt aquest noi



Gens, gaire, res, molt, cap, ningú, prou

CAP, és un determinant (acompanya un substantiu) que indica negació. L’usem en quantitats
comptables (paraula: cap paraula, una paraula, dues paraules, tres paraules, etc.)
GENS, és un determinant que usem per a referir-nos a quantitats no comptables (fam/gens
de
fam /*una fam, dues fams, tres fams, etc.)
RES, és sinònim de ‘cap cosa’, és un pronom indefinit i, per tant, no acompanya cap
substantiu.
Va referit a coses.
NINGÚ, és sinònim de ‘cap persona’, és un pronom indefinit i, per tant, no acompanya cap
substantiu. Va referit a persones.

Exemples:

No m’agrada gens aquesta porta - no me gusta nada

No m’agrada gaire anar al cinema - no me gusta mucho (de poco) ir al cine

A la taula no hi res - En la mesa no hay “ninguna cosa”

De res - de nada

M’agradamolt aquest plat - Me gustamucho este plato

Cap: cabeza, jefe, fin semana, hacia, ningún,
Tinc mal de cap
El meu cap em mareja molt
El cap de setmana aniré al cinema amb la meva mare.
Aniré cap a la dreta per buscar/cercar la sortida
No hi ha cap llibre a la classe de català per llegir.

No hi ha ningú - No hay nadie en la casa
No hi ha cap cotxe - No hay ningún coche
No hi ha gens d’oli - No hay nada de aceite
No hi res - No hay nada
No he dormit gens- No he dormido nada

Ja en tinc prou - Ya tengo bastante/suficiente

No em causmolt/gens bé - No me caesmuy bien

No m’agrada gens aquesta persona - No me gusta nada esta persona

Exercici 1:

Exercici 2

Exercici 3

https://www.ua.es/personal/robert.escolano/aprenentatge/exercicis/exercicis/aprofundiment/indefinits/gensres01.htm
https://www.ua.es/personal/robert.escolano/aprenentatge/exercicis/exercicis/aprofundiment/indefinits/gensres01.htm
https://www.ua.es/personal/robert.escolano/aprenentatge/exercicis/exercicis/aprofundiment/indefinits/gensres02.htm
http://www.projectiu.org/assignatures/valencia/projectes/webgrama3/practica2.html


Dictat:
Nosotros pensamos ir a la playa. Nos gusta el sol y el calor. Aguantamos bastante bien el bochorno y

las temperaturas altas. Odiamos el frío. Buscaremos un hotelito barato delante de la playa. No
haremos nada: dormiremos, iremos a la playa, nos bañaremos i comeremos. Ya trabajaremos
bastante la semana.

Nosaltres pensem anar a la platja. Ens agrada el sol i la calor. Aguantem força bé la xafogor i les
temperatures altes. Odiem el fred. Buscarem un hotelet barat davant de la platja. No farem res:
dormirem, anirem a la platja, ens banyarem i menjarem. Ja treballarem prou durant la setmana.

Força: bastante positivo
Prou: bastante negativo - suficiente


