
Classe 6: 10-03-2020 

 

Repàs de verbs parcialment irregulars 

Bromejar j--g Abrigar g--gu Caçar  ç--c Tancar  c--qu Partir -incoatius 
eix 

Bromejo Abrigo Caço Tanco Parteixo 

Bromeges Abrigues Caces Tanques Parteixes 

Bromeja Abriga Caça Tanca Parteix 

Bromegem Abriguem Cacem Tanquem Partim 

Bromegeu Abrigueu Caceu Tanqueu Partiu 

bromegen Abriguen Cacen Tanquen Parteixen 

 

Vocabulari:  

Desayuno - esmorzar 

comida - dinar 

merienda - berenar 

cena - sopar 

-------- 

hoy - avui 

mañana - demà 

noche – la nit 

Mediodía: migdia 

------- 

Por la mañana: al matí  

Por la tarde: a la tarda/ a l’horabaixa : 15:00 – 18:00h 

Por la tarde noche: al vespre 18:00 – 21:00h 

Por la noche: a la nit 21:00-00:00 

De madrugada: són les tres de la matinada 

- Malgrat: a pesar de  

- Per: por 

- Per a: para 

- Amb: con 

- Taca: mancha  taques – manchas 

- El carrer: la calle 

- Trucar – llamar por teléfono/puerta 

- Assemblar-se: parecerse 

- La Joguina – el juguete 

- El menjar – la comida 

- si us plau – por favor 

 



Tengo que trabajar por la tarde: Tenc que traballar per sa tarda (tots els temps verbs)  

He de +  

Has de +  

ha de +  

hem de +  

heu de + 

han de +  

 

Repàs de nombres cardinals i ordinals:  

Cardinals:  

1-10 

10-20 

20-30 

30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 

  21-29:  - i -  30-99:   -  200-999:  -  

1 Un onze Vint-i-un Trenta-un 215 Dos-cents quinze 

2 Dos – 
dues 

Dotze Vint-i-dos Quaranta-
dos 

325 Tres-cents vint-i-cinc 

3 Tres Tretze Vint-i-tres Cinquanta-
tres 

463 Quatre-cents 
seixanta-tres 

4 Quatre Catorze Vint-i-
quatre 

Seixanta-
quatre 

578 Cinc-cents  
setanta-vuit 

5 Cinc Quinze Vint-i-cinc Setanta-cinc 692 Sis-cents noranta-
dos 

6 Sis Setze Vint-i-sis Vuitanta-sis 723 Set-cents vint-i-tres 

7 set Disset Vint-i-set Noranta-set 817 Vuit-cents disset 

8 vuit Divuit Vint-i-vuit  946 Nou-cents  
quaranta-sis 

9 Nou Dinou Vint-i-nou  1.000.000 Un milió 

10 Deu Vint trenta  2.000.000 Dos milions 

 

25.478.925: vint-i-cinc milions quatre-cents setanta-vuit mil nou-cents vint-i-cinc 

245.017.427: dos-cents quaranta-cinc milions disset mil quatre-cents vint-i-set 

 

 

 

 



Ordinals 

1-10 10-20  45 52 69 

Primer 11- onzè 31 – trenta-unè Quaranta-
cinquè 

Cinquanta-
dosè 

Seixanta-
novè 

Segon 12 – dotzè 32 – trenta-dosè    

Tercer 13 – tretzè 33 – trenta-tresè    

Quart 14 – catorzè 34 – trenta-quatrè    

Cinquè 15 – quinzè 35 trenta-cinquè    

Sisè 16 – setzè 36 trenta-sisè    

Setè 17 – dissetè     

Vuitè 18 – divuitè     

Novè 19 - dinovè     

desè 20 - vintè     

 

Possessius 

Masculí singular Femení singular Masculí plural Femení plural 

El meu  la meva Els meus Les meves 

El teu La teva Els teus Les teves 

El seu La seva Els seus Les seves 

El nostre La nostra Els nostres Les nostres 

El vostre La vostra Els vostres Les vostres 

El seu La seva Els seus Les seves 

 

Exercici de possessius:  

1. el meu oncle (de mi) i la teva cosina (de tu) són germans. 

2. La seva botiga (d’ella) és més gran que la nostra (de nosaltres). 

3. La meva núvia (de mi) no té els teus llibres (de tu) d’història. 

4. Quin és vostre objectiu (de vosaltres) vital? El nostre objectiu (de nosaltres) vital és 

ser completament independents. 

5. Els seus fills (d’ells) parlen català, castellà i anglès. 

6. La nostra casa (de nosaltres) és a tocar la vostra (la de vosaltres). 

7. El meu professor (de mi) de portuguès és brasiler. 

8. La seva cambra (d’ells) té un llit molt gran 

9. El meu germà (de mi) i el teu (de tu) tenen la mateixa edat. 

10. El vostre cap (de vosaltres) és l’home de la meva germana (de mi). 

 



1) L’Anna i el Carles tenen un pis.  El seu pis és gran. 

2) La mare i jo tenim un gat. El nostre gat es diu “Taques”.   

3) El David viu a Barcelona i la seva xicota a Girona. 

4) Vosaltres sou els nous comercials? Doncs aquests són els vostres despatxos. 

5) Jo visc a Blanes, i la meva adreça és Carrer Major número dotze. 

6)  Saps el telèfon de la Susanna? – Sí, el seu número és 785 63 21 

7) Al meu marit i a mi ens agrada la mateixa música, els nostres gustos són els 

mateixos. 

8) Ei, Marc, em deixes la teva calculadora? 

9) Tracta bé els animals, ells també tenen els seus sentiments. 

10) La Xiao-Li és catalana, però els seus pares són xinesos. 

11) Les nenes tenen moltes joguines, les seves joguines són molt boniques. 

12) El John parla molt bé el català, el seu professor deu ser molt bo. 

13) Tinc dos fills i una filla. El meu fill gran es diu Oriol, el petit Adrià i la meva filla es 

diu Aïna. 

14) Tu i jo tenim idees molt diferents, però malgrat les nostres diferències ens 

entenem molt bé. 

15) Ei, Marcel, acabo de veure les teves germanes pel carrer. 

16) El teu germà i tu cuineu molt bé, el vostre menjar està sempre molt bon. 

17) Tinc cotxe i moto. La meva moto és nova, però el cotxe ja és vell. 

18) La mare i jo no ens assemblem gaire, la meva cara és més rodona que la d’ella, i els 

seus ulls són més clars que els meus. 

19) Escrius molt bé, els teus poemes són molt interessants. 

20) Em deixes trucar, si us plau? El meu telèfon mòbil no té bateria. 

 

Per dijous:  

Les hores 

Ure-dre 


