
Classe 3: 16/10/20 

Gramàtica unitat 1: pàgina: 126 

Exercicis del llibre unitat 1: 1, 2, 5, 6, 7 

Treballar Serv   ir Afaitar-se Correr sentir 

Treballo Serveixo M’ afaito Corro Sento 

Treballes Serveixes T’afaites Corres Sents 

Treballa Serveix S’afaita Corre Sent 

Treballem Servim Ens afaitem Correm Sentim 

Treballeu Serviu Us afaiteu Correu Sentiu 

Treballen serveixen S’afaiten Corren senten 

 

IR:   

purs/regulars: dormir 

 

llista verbs regulars IR: (purs): Ajupir, bullir, collir, consentir, cosir, cruixir, dormir, escopir, 

fugir, grunyir, morir, munyir, obrir, omplir, presentir, pudir (que fa pudor), ressentir, retrunyir, 

sentir, sortir, tossir (i derivats i compostos). 

 

Incoatius: EIX: servir – 99% 

morir obrir omplir Sortir    o---u Ajupir 

Moro Obro Omplo Surto Ajupo 

mors obres Omples Surts Ajups 

mor Obre Omple Surt Ajup 

Morim Obrim Omplim Sortim Ajupim 

Moriu Obriu Ompliu Sortiu Ajupiu 

moren obren omplen Surten Ajupen 

 

L´article definit:    el, la, els, les 

Los Hombres --- els homes 

El home: L’home 

 

L’article indefinit:  un, una, uns, unes 

Article personal:   

el/en Pep és el meu amic 

La/na Maria 

L’ Ana, L’Enric 

Dir-se:   em dic Joana 

el verb dir-se NO porta article personal 

Em dic 

Et dius 

Es diu 

Ens diem 

Us dieu 



Es diuen 

 

 

 

 

L´article indefinit:    un, una, uns, unes 

 

L´article personal:  el, l´, en, la, l´  el Pere, l´Esteve, en Jaume, la Rosa, l´Anna 

 

Exercicis articles:  
Activitat 1 
Activitat 2 
 

Lechuga: enciam 

ensalada: amanida 

 
La costumbre:  el costum 

la luz:  el llum 

 
Singular i plural en català 
 
Cotxe, home, ordinador   + s:    cotxes, homes, ordinadors 
Anglès -   anglesos 
 
Casa -  dona, taula           + es:  cases, dones, taules 
 
Coses - cosa 
a---es 
 
los ingleses:   els anglesos 
El inglés - L’anglès 

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 

 

estacions de l’any: 

hivern, tardor, estiu, primavera  

http://enxaneta.info/activitats/definit/19/0
http://enxaneta.info/activitats/definit/19/1

