
Classe 4: 19/10/20 

Per divendres: exercicis del llibre unitat 1: 21, 22, 23, 24 

Repàs de verbs:  

Amargar-se 
G- gu 

Conformar-se Ser Dir-se agradar obrir 

M’ amargo Em conformo Sóc Em dic M’agrada Obro 

T’ agargues Et conformes ets Et dius T’agrada Obres 

S’ amarga Es conforma és Es diu Li agrada Obre 

Ens 
amarguem 

Ens 
conformem 

som Ens diem Ens agrada Obrim 

Us amargueu Us conformeu sou Us dieu Us agrada Obriu 

S’amarguen Es conformen són Es diuen Els agrada obren 

 

Servir: IR: incoatius 

Serveixo 

serveixes 

serveix 

servim 

serviu 

serveixen 

 

Repàs vocabulari: 

Ardilla Esquirol Lechuga enciam 

Dirección Adreça Inglés anglès 

Pájaro Ocell Abogado advocat 

Huevo Ou Freno fre 

Uña Ungla tapón Tap 

otoño Tardor fontanero Lampista 

Tío Oncle verano Estiu 

ensalada amanida invierno hivern 

 

Interrogatius:  

què –         què fas? Què menges?  

per què -   per què estudies català 

perquè   -   estudio català perquè m’agrada 

 

qui -          qui estudia anglès? 

com -        com vas a la universitat?   

on – a on  on vas?   A on vas?   

d’on         D’on ets? 

quan         quan comença la festa? 

quant-quanta-quants-quantes 

quant guanyes al mes? 



quanta gent hi ha al poble? 

quants gats tens? 

quantes dones hi ha? 

 

quin -  quina – quins – quines 

quin cotxe  

quina casa 

quins cotxes 

quines cases 

 

Tradueix: 

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

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

Qui: quién 

Quin: qué + sustantiu 

SER: sóc, ets, és, som, sou, són 

¿Y usted, cómo se llama?. Me llamo Joan Martí. 

I vostè, com es diu? Em dic Joan Martí 

Este coche me gusta porque es muy elegante. 

Aquest cotxe m’agrada perquè és molt elegant  

¿Por qué no os gusta desayunar en aquel bar?. 

Per què no us agrada esmorzar en aquell bar? 

Hola, ¿cuántos hijos tienes?. Tengo cinco. 

Hola, quants fills tens?. En tinc cinc  

 

Tienes naranjas en casa? 

Sí,  

No,  

 

Tens taronges a casa? 

Si, en tinc 

No, no en tinc 

 

Tenir 

Tinc 

Tens 

Té 

Tenim 

Teniu 

Tenen 

 



Demostratius: 

aquest, aquesta, aquests, aquestes 

aquell, aquella, aquells, aquelles 

 

 

 

 


