
Classe 8: 23-03-2020 

Vídeo explicatiu: http://somup.com/cYe0ou1Vbq 

Gramàtica:  

Aquesta setmana treballarem els verbs de present de la 2ª conjugació 

1. Heu d’estudiar a fons la teoria que trobareu en aquest document 

 

2. També us recomano imprimir aquest document de taules verbs per si no el teniu. 

 

3. En aquest enllaç teniu totes les conjugacions de tots els temps, està súper bé. 

Estudiarem a fons al llarg del curs 

 

4. Aquí us deixo també un llistat de verbs de la segona conjugació de verbs.cat 

 

5. Heu de practicar-los fent aquest exercicis. Abans de començar mireu el vídeo que us 

he preparat, on explico com heu de fer els exercicis:  

 

Exercici 1 

 

6. Teoria per estudiar amb exemples: les hores i diferències força, gens, molt, res, etc. (classe11) 

 

6. Examen per fer: maig 2018 

Exercici 1:  

Audio 1 

Audio 2 

Audio 3 

Audio 4 

Audio 5 

Exercici 2 

Audio 1 

 

Les redaccions de l’examen i d’aquest document les heu d’enviar aquí: 

dsaeznova@educaib.eu 

 

Si teniu algun problema podeu anar a la pàgina dels examen i descarregar el àudios des d’allà: 

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2700908&coduo=2486899&lang=ca 

 

7. Traduccions castellà català 1 

http://somup.com/cYe0ou1Vbq
https://cepacatala.files.wordpress.com/2020/03/irregularitats-de-present.pdf
https://cepacatala.files.wordpress.com/2020/03/taules-de-formes-verbals.pdf
http://www.verbscatalans.com/conjugacions.php
https://www.verbs.cat/ca/categories/2-segona-conjugacio.html
http://www.verbscatalans.com/conj/temps.php
https://cepacatala.files.wordpress.com/2019/10/classe-10-23-10-19.pdf
https://cepacatala.files.wordpress.com/2020/03/mai18-prova-i-solucionari.pdf
http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/3666143
http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/3666146
http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/3666207
http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/3666149
http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/3666155
http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/3666157
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2700908&coduo=2486899&lang=ca
https://cepacatala.files.wordpress.com/2019/03/traduccions-castella-catalc3a0-1.pdf


8. Tradueix les següents frases. Teniu les solucions al final del document per poder-les 

corregir 

1. Vendo mi casa a muy buen precio porque tengo que irme a vivir a otro lugar.  

2. Describimos cómo es nuestro piso a las personas que vienen a visitarlo.  

3. No bebemos vino los fines de semana porque preferimos beber zumo.  

4. Quiero tener muchos días de vacaciones para poder hacer un gran viaje. Pero para eso 

tengo que ahorrar mucho dinero durante todo el año. 

5. Vivo solo en mi casa porque no tengo más compañía 

6. Nos inscribimos a los cursos de catalán en el mes de septiembre cuando abren la 

matrícula. 

7. Escribís una carta a vuestra madre cuando os vais de vacaciones al estrajero en verano. 

8. Saco al perro a pasear por la noche cuando termino de trabajar en el hotel 

9. Movemos los muebles de la habitación porque tenemos que pintarla ya que hace 

mucho tiempo que no lo hacemos 

10. No entiendo por qué te enfadas cuando salgo de fiesta por la noche y llego muy tarde 

a mi casa 

11. No le gusta ir de fiesta los sábados por la tarde porque prefiere descansar 

12. Todavía no me abrigo porque no hace frío. En diciembre seguro que tengo que 

abrigarme más. 

13. Por favor Juan, cuelga la camiseta en el armario  

14. Ellos fabrican coches en la fábrica del norte de Madrid  

15. Vendo mi casa a muy buen precio porque tengo que irme a vivir a otro lugar. 

 

9. Redacció 1: explica el que fas normalment el cap de setmana. Amb tots els detalls: des de 

que et lleves fins que te’n vas a dormir. 100 paraules 

 

10. Repàs: 

Teoria classe 7 

Teoria classe 6 

 

11. Vídeos en català que heu de veure:  

1. Cites capítol 1 

2. Cites capítol 2 

3. Una ciutat pels amants de l’esport 

4. Les set faldilles de Nazaré. Laia Giralt. Leiria 

5. El patrimoni del Limoncello. José Blanch . Nàpols 

6. El festival que revoluciona Aarhus. Alicia Corpas. Aarhus 

 

 

 

https://cepacatala.files.wordpress.com/2020/03/classe-7-12-03-2020.pdf
https://cepacatala.files.wordpress.com/2020/03/classe-6-10-03-2020.pdf
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/cites/cites-capitol-1/video/5511391/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/cites/cites-capitol-2/video/5516234/
http://blogs.ccma.cat/blogeuropa.php?itemid=59414
http://blogs.ccma.cat/blogeuropa.php?itemid=59412
http://blogs.ccma.cat/blogeuropa.php?itemid=59411
http://blogs.ccma.cat/blogeuropa.php?itemid=59410


Solucions frases:  

1. Venc la meva casa a molt bon preu perquè he d’ anar-me’n a viure a un altre 

2. Descrivim com és el nostre pis a les persones que vénen a visitar-lo ho 

3. No bevem vi els caps de setmana perquè preferim beure suc 

4. Vull tenir molts dies de vacances per poder fer un gran viatge. Però per això he d’ 

estalviar molts diners durant tot l’any.  

5. Visc tot sol a la meva casa perquè no tinc més companyia. Mes de gener 

6. Ens inscrivim als cursos de català al mes de setembre quan obren la matrícula 

7. Escriviu una carta a la vostra mare quan us n’aneu de vacances a l’estranger a l’estiu 

8. Trec el gos a passejar a la nit quan termino de treballar a l’hotel 

9. Movem els mobles de l’habitació perquè hem de pintar-la ja que fa molt temps que no 

ho fem. 

10. No entenc (entrendre) perquè t’enfades quan surto de festa a la nit i arribo molt tard a 

la meva casa 

11. No li agrada anar de festa els dissabtes a la tarda perquè s’estime més descansar 

12. Encara no m’ abrigo perquè no fa fred. Al desembre segur que tinc que he d’abrigar-

me més 

13. Si us plau Joan, penja la samarreta a l’ armari 

14. Ells fabriquen cotxes a la fàbrica del nord de Madrid 

15. Venc la meva casa a molt bon preu perquè he d’ anar-me’n a viure a un altre lloc 

 

 


