
Classe 11: 06/04/2020 

 

Exàmens:  

Heu de fer totes les àrees. Les 4 redaccions les heu d’enviar amb format text al correu: 

dsaeznova@educaib.eu 

Examen maig del 2016 

Audio 1 

Audio 2 

--------------- 

Examen gener del 2016 

Audio 1 

Audio 2 

 

Vocabulari: heu d’anar estudiant vocabulari de la casa, aliments, família, cos, etc 

 

Dictats: podeu fer dictats online vosaltres mateixos 

 

 

  

 

 

http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/2701957
http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/2701965
http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/2701967
http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/2701933
http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/2701949
http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/2701953
https://cepacatala.files.wordpress.com/2019/10/vocabulari-amb-imatges.pdf
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/recursos-per-al-professorat/dictats-en-linia/b2/


Feu un resumen d’aquest curtmetratge JUDIT - 100 paraules 

Feu un resumen d’aquest Llums d'Estiu - Curtmetratge - 100 paraules 

 

Gramàtica: passat perifràstic i el futur.  

• Teoria passat perifràstic 

 

• Aquí us deixo dos taules de verbs que van bé per practicar tots els temps:  

 taula de verbs 1 

taula de verbs 2 

Heu de continuar practicant amb l’exercici online que us vaig recomanar a l’anterior classe: 

exercici online 

Feu exercicis del que ja hem estudiat i també exercicis de perifràstic i futur que veiem en 

aquesta lliçó.   

Passat perifràstic (ahir, setmana passada, l’any passat) 

Vaig treballar (trabajé) 

Vas + treballar (trebajaste) 

Va + treballar (trabajó) 

Vam treballar (trabajamos) 

Vau treballar (trabajasteis) 

Van treballar (trabajaron) 

 

TENIR + QUE PRESENT (tengo que) 

He de  

Has de  

Ha de 

Hem de 

heu de 

Han de 

 

TENIR+QUE PERIFRÀSTIC (tuve + que) 

Vaig haver de + 

vas haver de + 

va haver de + 

vam haver de + 

https://www.youtube.com/watch?v=aojz07mFbJo
Llums%20d'Estiu%20-%20Curtmetratge
https://blogs.cpnl.cat/castelldefels/files/2016/01/Passat-perifr%c3%a0stic.pdf
http://www.auladecatala.com/wp-content/uploads/2013/02/b-models-conjugacio-verbal.pdf
http://pdf.teidedigital.com/cat/3396/04%20Taules%20de%20formes%20verbals.pdf
http://www.verbscatalans.com/conj/temps.php


vau haver de + 

van haver de + 

Tuve que trabajar: vaig haver de treballar 

 

TENER + QUE (pretèrit imperfet) (tenía + que) 

Havia de + 

Havies de + 

havia de + 

havíem de + 

havíeu de + 

havien de + 

 

TENER + QUE (futur) tendré que 

Hauré de + 

Hauràs de + 

Haurà de + 

Haurem de + 

Haureu de + 

hauran de + 

 

Tradueix frases:  

1. No quise comprar un coche nuevo porque no tenía dinero 

2. Ayer supe que en quince me dan vacaciones y estoy muy contento.  

3. La semana pasada fue muy productiva en el trabajo porque hicimos muchos clientes 

Nuevos 

4. El martes pasado no tuve que hacer la compra porque vinieron mis amigos y la 

hicieron 

5. Ayer Marta y Luis (perder) el autobús. 

6. Hace cinco años (ganar/yo) una competición de gimnasia 

7. Vosotros no (asistir) a la ceremonia 

8. Teresa de Calcuta (dedicar) su vida a los más necesitados. 

9. Rafael Azcona (vivir) del año 1926 al 2008 

10. Mis padres tuvieron que abandonar sus estudios 

11. (andar/yo) dos kilómetros para encontrar una fuente pero al final no la encontré 

porque me perdí por el bosque.  

12. Lo que (hacer/vosotros) es imperdonable. 

13. Nunca supimos la verdad porque la gente mintió mucho cuando le preguntamos 

después de la clase. 



14. La película comenzó con media hora de retraso porque fallaban las luces del cine y el 

aire acondicionado estaba estropeado.  

15. La semana pasada colgué unas fotos en la red para la página web del pueblo y tus 

amigos me dijeron que les habían gustado mucho y las habían imprimido en la tienda 

de fotos del pueblo.  

16. Pidió un montón de regalos para su cumpleaños porque se había esforzado mucho 

todo este tiempo en el colegio y se merecía un premio importante por todo su 

esfuerzo y energía.  

17. Anoche los niños se durmieron en seguida porque se bebieron las cervezas de sus 

padres y se pusieron muy malos y tuvieron que llevarlos al hospital a mitad de la 

noche. 

18. El año pasado todos los alumnos aprobaron los exámenes finales porque estudiaron 

mucho en la clase porque sus padres les ayudaron a preparar aquellos exámenes 

finales tan difíciles que ellos tuvieron.  

FUTUR 

Teoria de futur 

Practicar el futur i els altres temps verbals aquí 

 

parlar témer dormir 

Parlar - é 

parlar - às 

parlar - à 

parlar - em 

parlar - eu 

parlar - an 

 

Les paraules agudes s’accentuen quan acaben en vocal, as, es, is, os, us, en, in 

Perdre: perdré, perdràs, perdrà, perdrem, perdreu, perdran 

Deure: deuré, deuràs, deurà, deurem, deureu, deuran 

 

Verbs irregulars de futur: 

Anar – aniré 

fer – faré 

haver – haurà 

saber – sabré 

valer – valdré 

http://www.auladecatala.com/futur/
http://enxaneta.info/verbs/select.php


venir – vindré 

voler – voldré 

aniré al cinema 

REDACCIÓ per fer a casa: Redacció de futur (temàtica lliure): 175 paraules  

Gramàtica: QUAN NO S’APOSTROFEN LES PARAULES 

Teoria  de l’apostrofació – MOLT BONA  

Exercicis de repàs dels apòstrofs 

Vídeo de YouTube 

Una paraula femenina no s’apostrofa : 

 

1. quan va davant de i/u/hi/hu àtones: 

la història femenina? i/u àtones: sí 

la universitat - femenina? Sí u ‘atona: sí 

la humanitat - femenina? Sí u átona: sí 

La Isabel femenina= sí I àtona? 

La Inmaculada fem= sí i àtona 

L’Imma: no s’apostrofa perquè la i es tònica.  

L’Úrsula femenina: no s’apostrofa perquè la u es tònica. 

L’ illa femenina? no s’apostrofa perquè la i es tònica. 

 

2. Quan és masculí o femení que comenci amb ia, ie, io, iu 

la iaia, el iogurt. El iode 

3. No apostrofa: la host, la una (referit a hores), la ira, la Haia. 4. El prefix a- (amb valor 

negatiu): la asimetria. La anormalitat 

5. Quan van davant del nom d’una lletra: la ema. La e, la efa, la ena, la ema, la essa, la u, la hac, 

la i, 6. Davant el so /h/ que es dóna en paraules importades d’altres llengües: el 

hawaià. Davant de les sigles quan es lliguen lletra per lletra: el AZT (la medicina per a la 

SIDA).  

 

Sí s’apostrofen quan les sigles tenen significat: l’IVA, l’ONCE, 

la UNESCO fem u ‘àtona 

Sí que s’ha d’apostrofar en alguns casos que poden resultar-nos estranys: 

1. Davant del número u, del número onze i de l’ordinal onze, encara que 

http://www.auladecatala.com/apostrof/
http://enxaneta.info/activitats/definit/19/2
https://www.youtube.com/watch?v=Mc3tZje5kY0


s’escriguin amb xifres: l’1, l’11 l’XI 

2. Amb paraules en cursiva o encapçalades per cometes: l’autòmat, 

l’«orenella». amb la qual segueix les regles normals: 

L’ IIFV (l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, on el es pot 

apostrofar davant Institut) 

 

Solucions traduccions 

1. No vaig voler comprar un cotxe nou perquè no tenia diners 

2. Ahir vaig saber que en quinze dies em donen vacances i estic molt content. 

3. La setmana passada va ser molt productiva al treball perquè vam fer molts clients 

nous.  

4. El dimarts passat no haver de fer la compra perquè van venir els meus amics i la van 

fer/ van fer-la. 

5. Ahir la Marta i el Lluis van perdre l’autobús 

6. Fa cinc anys vaig guanyar una competició de gimnàstica 

7. Vosaltres no vau assistir a la cerimònia 

8. La Teresa de Calcuta va dedicar la seva vida als més necessitats 

9. El Rafael Azcona va viure de l’any mil nou-cents vint-i-sis al dos mil vuit 

10. Els meus pares van haver d’abandonar els seus estudis 

11. Vaig caminar dos kilòmetres per trobar una font però a la fi/finalment no vaig trobar 

perquè em vaig perdre pel bosc.  

12. El que vau fer és imperdonable 

13. Mai vam saber la veritat perquè la gent va mentir molt quan li vam preguntar després 

de la classe 

14. La pel·lícula va començar amb mitja hora de retard perquè fallaven els llums del 

cinema i l’aire condicionat estava espanyat.  

15. La setmana passada vaig penjar unes fotos a la xarxa per la pàgina web del poble i els 

teus amics em van dir que els havien agradat molt i les havien imprès a la botiga de 

fotos del poble 

16. Va demanar un munt de regals pel seu aniversari perquè s’havia esforçat molt tot 

aquest temps al col·legi i es mereixia (merèixer) un premi important per tot el seu 

esforç i energia.  

17. Anit els nens es van dormir de seguida perquè es van beure les cerveses dels seus 

pares i es van posar molt malalts i van tenir que van haver de portar-los a l’hospital a 

mitja nit. 

18. L’ any passat tots els alumnes van aprovar els exàmens finals perquè van estudiar molt 

a la classe perquè els seus pares els van ajudar a preparar aquells exàmens finals tant 

difícils que ells van tenir. 

 

• I si encara t’has quedat de ganes de més, pots continuar fent exercicis al teu ritme 

aquí 

També pots practicar el futur i els altres temps aquí 

http://enxaneta.info/index1.php
http://enxaneta.info/verbs/select.php


 

 

http://enxaneta.info/verbs/select.php

