
Classe 3: 13/10/2020 

 

Convocatòria examen gener 2021: 

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4324716&coduo=2390443&lang=es 

 

Exercicis de repàs: 

Conjuga els següents verbs: 

Agradar Treballar Atrevir-se Dormir Construir témer Ser estar 

M’ agrada Treballo  Dormo  Temo Sóc Estic 

T’agrada Treballes  Dorms  Tems ets Estàs 

Li agrada Treballa  Dorm  Tem és Està 

Ens agrada Treballem  Dormim  Temem som Estem 

Us agrada Treballeu  Dormiu  Temeu sou Esteu 

Els agrada Treballen  Dormen  Temen són Estan 

 

Repàs d’apostrofació. Posa l’article i apostrofa quan calgui.  

L’/n’Ana El Pep El Joan N’/ L’Enric La 
Universitat 

L’illa La 
Humanitat 

Els Amics Els turistes Les 
Amigues 

La Història L’Amiga L’Úrsula La Isabel 

 

El, la, els, les 

Com van els accents en català 

À, É, È, Í, Ò, Ó, Ú 

obert: À  

tancat: Ú, Í 

_________ 

Fi del repàs 

Conjugació dels verbs regulars de present: AR-ER/RE-IR 

Cantar  AR Témer     ER/RE Dormir            IR 

canto Temo Dormo 

cantes Tems Dorms 

canta Tem Dorm 

cantem Temem Dormim 

Canteu Temeu Dormiu 

canten Temen Dormen 

 

 

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4324716&coduo=2390443&lang=es


Verbs incoatius: són verbs que acaben amb IR (99%) i que porten la partícula EIX 

Servir     serv-- Construir  contru-- Atrevir-se 

Serv--eix--o  Construeixo M’ atreveixo 

Serv--eix-es construeixes T’atreveixes 

Serv--eix construeix S’atreveix 

Servim Construim Ens atrevim 

Serviu Construiu Us atreviu 

Ser--eix--en construeixen S’atreveixen 

 

 

Articles definits:  el, la, els, les 

Articles Indefinits: un, una, uns, unes 

Article personals:  

En/el Joan va trobar feina ahir.   

Na/La Maria és molt simpàtica 

Ser: sempre porta article personal: En Pep és molt treballador 

Amb el verb dir-se:  en dic en David  

Dir-se 

em dic 

et dius 

es diu 

ens diem 

us dieu 

es diuen 

 

Interrogatius:  

Què 

per què 

qui (quién) 

quin – quina  - quins – quines (quin cotxe, quina casa, quins cotxes, quines cases) 

quin+sustantiu 

com 

quan 

quant-quanta-quants-quantes 

on – a on – d’on 

 

Quién te gusta? – qui t’agrada? 

Que coche te gusta? -  quin cotxe t’agrada 



Tradueix: 

Hola, quién eres ?. Soy Teresa.. ¿Y tú quién eres ?. Soy Santi. 

¿Y usted, cómo se llama?. Me llamo Joan Martí. 
Este coche me gusta porque es muy elegante. 

¿Por qué no os gusta desayunar en aquel bar? 

Hola, ¿cuántos hijos tienes?. Tengo cinco. 

Hola, qui ets?. Sóc na Teresa? I tu qui ets? Sóc en Santi.  

I vostè, com es diu? Em dic Joan Martí. 

Aquest cotxe m’agrada perquè és molt elegant.  
Per què no us agrada esmorzar en aquell bar? 

Hola, quants fills tens. En tinc cinc.  

Tens taronges a casa?.  

Sí, en tinc 
No, en tinc cap 

Tradueix: 
El lunes tengo que trabajar en la tienda de mi padre. 

En verano soy una persona muy activa porque tengo tiempo libre. 

Ana no recuerda cómo se llama el coche que le gusta a Marta. 

Los animales tienen sus propios sentimientos y quieren mucho a sus amos. 

Els dilluns he de treballar a la botiga/tenda del meu pare. 

A l’estiu sóc una persona molt activa perquè tinc temps lliure. 

L’Anna no recorda com es diu el cotxe que li agrada a la/na Marta 

Els animals tenen els seus propis sentiments i estimen molt als seus amos.  

 

 

 

Demostratius: 
aquest, aquesta, aquests, aquestes 

aquell, aquella, aquells, aquelles 

Feina per fer a casa: 
– practicar conjugacions verbals en aquesta 

pàgina: https://www.verbs.cat/es/practicar/tiempos.html 
GEN18 Prova i solucionari 

https://www.verbs.cat/es/practicar/tiempos.html
https://cepacatala.files.wordpress.com/2017/11/gen18-prova-i-solucionari.pdf


 

 


