
Classe 4: 24-02-2020

Dictat 3:

Me gustaria ir a esquiar, pero no sé si habrá nieve. Yo esquiaré y mi marido irá a un balneario que hay
cerca de las pistas. A el no le gusta esquiar i no soporta el frío. Por la noche, quedaremos con unos
amigos que ya subieron ayer.

Haremos una excursión hacia el interior de Cataluña. Visitaremos unas comarcas que no conocemos.
No nos importa si llueve, porque nos gusta la lluvia. Saldremos el sábado bien temprano y volveremos
el domingo por la tarde, después de comer. No queremos encontrar colas.

Este fin de semana quedaremos en Denia con unos amigos para hacer surf. Parece que hará viento y
nos lo pasaremos muy bien. Aunque llueva no cambiaremos de planes, porque de todas maneras nos
mojaremos.

M’agradaria anar a esquiar, però no sé si hi haurà neu. Jo esquiaré i el meu marit anirà a un balneari
que hi ha a prop de les pistes. A ell no li agrada esquiar i no suporta el fred. A la nit, quedarem amb
uns amics que ja van pujar ahir.

Farem una excursió cap a l’interior de Catalunya. Visitarem unes comarques que no coneixem. No ens
importa si plou, perquè ens agrada la pluja. Sortirem el dissabte ben d’hora i tornarem el diumenge a
la tarda, havent dinat. No volem trobar cues.

Aquest cap de setmana quedarem a Dénia amb uns amics per fer surf. Sembla que hi farà vent i ens
ho passarem molt bé. Encara que plogui no canviarem de plans, perquè de tota manera ens
mullarem.

Vocabulari:
Al matí
Al migdia
A la tarda 15:00-18:00
Al vespre 18:00 - 21:00h
A la nit
A la matinada

Havent dinat, havent sopat, havent esmorzat
después de comer, después de cenar, después de desayunar.

Dies de la setmana; dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge,

Accentuació:
com se separen les síl·labes:
A-E-O se separen:

De--ni---a:
Cu---a
Ma---ri---a
Fa--ri---a
Nu--ri--a
His--to--ri--a
a--e---ro---port



Quan s’accentuen les paraules:
Agudes: cançó - alguns
Regla: quan acaben vocal, as, es, is, os, us, en, in

Planes: cèrvol - fàcil - fenomen
Regla: quan NO acaben vocal, as, es, is, os, us, en, in

Esdrúixoles :
Regla: sempre que sigui esdrúixola: fór mu la

Futur

Cantar Témer dormir
Can--ta--ré temeré dormiré
Can--ta--ràs temeràs dormiràs
Can--ta--rà temerà dormirà
Can--ta--rem temerem dormirem
Can-ta-reu temereu dormireu
Can-ta-ran temeran dormiran

Agradar: “gustar”
M’agrada, t’agrada, li agrada, ens agrada, us agrada, els agrada
M’agradarà, t’agradarà, li agradarà, ens agradarà, us agradarà, els agradara

M’ agradarà

Sembla: “parece” em sembla que aquesta nit aniré a dormir aviat perquè m’estic llegint un llibre que
m’agrada molt.

Paper: “papel”

Mullar: “mojar”

Cua: cola

Redacció per dimecres:

Exercici 1:
Un familiar vostre us ha fet un gran favor i, per això, li feis un regal acompanyat d’una
targeta. Escriviu el text d’agraïment que posaríeu en aquesta targeta. (80-100 paraules)

Exercici 2:
Aquest cap de setmana heu anat d’excursió. Escriviu un missatge electrònic a un amic per
contar-li l’experiència i descriure-li amb detall el paisatge de la zona. (130-150 paraules)


