
Classe 5: 06-02-2020

Repàs de verbs parcialment irregulars:

1. Bromejar
2. Abrigar
3. Caçar
4. Tancar
5. Partir
6. Agradar (nou) - pronominals
7. Tornar (volver)

Agradar
m’agrada - m’agraden
t’agrada - t’agraden
li agrada - li agraden
ens agrada - ens agraden
us agrada - us agraden
els agrada - els agraden

Dir-se (llamarse)
Em dic
Et dius
Es diu
Ens diem
Us dieu
Es diuen

*amb el verb dir-se no posem article personal
- em dic Pep
- Ella és la Maria

Repàs de nombres:

34.429: trenta-quatre mil quatre-cents vint-i-nou
125.217 cent vint-i-cinc mil dos-cents disset
9.516.125 - noumilions cinc-cents setze mil cent vint-i-cinc

Vocabulari:

dies de la setmana: dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge
mesos de l’any: gener, febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost, setembre, octubre,
novembre, desembre
menjars: desayuno, comida, merienda, cena
hoy, mañana, noche: avui, demà, nit
Para: per a - excepció: para comprar agua - per comprar aigua - per+infinitiu



Por: per
Con: amb

Horaris:
por la mañana: al matí
al medio día: al migdia
por la tarde 15h-18h: a la tarda
por la tarde-noche (18h-21h): al vespre
por la noche: a la nit
por la madrugada: a la matinada

Estacions de l’any: hivern, primavera, estiu, tardor

Tener que: tengo que ir a trabajar hoy por la noche

Tinc que anar a treballar avui a la nit
he d’ anar a treballar avui a la nit

He de
Has de
Ha de
Hem de
Heu de
Han de

Tenemos que comprar bebidas (begudes) para la fiesta de mañana
- Hem de comprar begudes per a la festa de demà

Tenéis que aprobar el examen por vosotras.
- Heu d’aprovar l’examen per vosaltres

Nombres ordinals

primer onzè Vint-i-cinquè
segon dotzè Quaranta-setè
tercer tretzè Seixanta-setè
quart catorzè Vuitanta-dosè
cinquè quinzè trenta-tresè
Sis----è setzè Cinquanta-quatrè
Set---è dissetè Noranta-cinquè
Vuit---è divuitè Trenta-unè
novè dinovè
desè vintè



Interrogatius

Què (qué) - què fas? Que + verb
Qui (quién) - qui estudia català?
Com (cómo) - com et dius?
Quan (cuándo) - Quan tornes de treballar?
On - (dónde) - dónde tienes que ir hoy al mediodía? - On has d’anar avui al migdia
Quant - (Cuánto) - cuánto tiempo hace que no estudias con Ana en la biblioteca? -
Quant temps fa que no estudies amb l’Ana a la biblioteca
Per què (por qué) - Por qué no estás con tu madre cuando tiene problemas?
Per qué no estàs amb la teva mare quan té problemes?
Quin - quina - quins - quines es posa amb (què + sustantiu) - quina casa t’agrada?
Quin cotxe et vols comprar?
Quina casa t’agrada?
Quins ordinadors comprem?
Quines taules netejo?

Vocabulari de la família:
besavi, besàvia (bisabuelo, bisabuela)
avi, àvia (abuelo-abuela)
mare (madre)
pare (padre)
fill-filla (hijo-hija)
tío, tía (oncle/tiet - tieta)
nebot/neboda (sobrino, sobrina)
gendre, nora (yerno, nuera)
cosí, cosina (primo, prima)
cunyat, cunyada (cuñado, cuñada)

Pròxim día...

Repassar tot el que hem vist a la classe 4 i classe 5
Possessius:
Traduir algunes frases:
Les hores en català


