
Classe 5: 20/10/20 

Matrícula online: 

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

Exercicis del llibre: Veus 2: llibre d’exercicis i gramática 

Unitat 1 

gramática: 136 

Exercicis: 1, 3, 4, 5, 6, 7. (per dijous) 

Repàs classe anterior:  

Conjuga 

Abrigar-se 
g--gu 

Començar 
Ç--C 

Sortir  o---u Fregir (incoatiu) eix 

M’abrigo Començo Surto Fregeixo 

T’abrigues Comences Surts Fregeixes 

S’abriga Comença Surt Fregeix 

Ens abriguem Comencem Sortim Fregim 

Us abrigueu Comenceu Sortiu Fregiu 

S’abriguen comencen surten fregeixen 

 

 

Qué animal te gusta más?  

Quin animal t’agrada més? 

Qué mesa te quieres comprar? 

Quina taula et vols comprar? 

Qué ordenadores quieres mirar? 

Quins ordinadors vols mirar? 

Qué profesoras son más simpáticas?  

Quines professores són més simpàtiques? 

_______ 

Verbs de menjars: 

– esmorzar – al matí esmorzo 

– dinar – al migdia dino 

– berenar – a la tarda bereno 

– sopar – a la nit sopo 

 

 

 

 

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


 

Tradueix els següents verbs:  

salir, ir, aprender, bromear, llamarse, cazar, gustar, vivir, hacer, caer, querer, ver, decir, tener, 

abrir, alquilar, poner, pasar, llenar, llover, encontrar, leer, comenzar, creer, olvidar, peinarse. 

 

sortir, anar, aprendre, bromejar, dir-se, caçar, agradar, viure, fer, caure, voler/estimar, veure, 

dir, tenir,  

obrir, llogar, posar, passar, omplir, ploure, trobar, llegir, començar, creure, oblidar, pentinar-se 

Anar Fer Voler Apren--dre  
– C (1ª persona) 

Viure 

– C (1ª persona) 

Vaig Faig Vull aprenc Visc 

Vas Fas Vols Aprens Vius 

Va Fa Vol Aprèn Viu 

Anem Fem Volem Aprenem Vivim 

Aneu Feu Voleu Apreneu Viviu 

van fan volen aprenen viuen 

 

veure Caure 
ure--c 
 

Creure 
ure--c 

Confondre 
dre--C 

IR 

Veig Caic  Crec Confonc O 

Veus Caus Creus confons S 

Veu Cau Creu confon --- 

Veiem Caiem Creiem Confonem Im 

Veieu Caieu Creieu Confoneu Iu 

veuen cauen Creuen  confonen en 

 

 

 

 

 

 

 

 inscriure Abrigar-se 
g--gu 

Començar 
Ç--C 

Bromejar 
j---g 
 

Jo Inscric M’abrigo Començo Bromejo 

Tu Inscrius T’abrigues Comences Bromeges 

Ell/ella/vostè Inscriu S’abriga Comença Bromeja 

Nosaltres inscrivim Ens abriguem Comencem Bromegem 

Vosaltres Inscriviu Us abrigueu Comenceu Bromegeu 

Ells/elles/vostès inscriuen S’abriguen comencen Bromegen 



 

---ure : primera persona -C 

---dre  : primera persona -C 

Els verbs que acaben amb -URE que traduïts en castellà terminen amb IR, les persones 

“nosaltres i vosaltres” mantenen l’arrel del castellà. 

Inscriure 
(“inscribir) 

Inscric 

 

Inscrius 

Inscriu 

inscrivim 

Inscriviu 

inscriuen 

 

Demostratius:  

Aquest-aquesta-aquests-aquestes 

aquell, aquella, aquells, aquelles 

Possessius: 

El meu, la meva, els meus, les meves 

El teu, la teva, els teus, les teves 

El seu, la seva, els seus, les seves 

El nostre, la nostra, els nostres, les nostres 

El vostre, la vostra, els vostres, les vostres 

El seu, la seva, els seus, les seves  

Exercicis Possessius Català 

1. ______el meu______ oncle (de mi) i ____la teva________ cosina (de tu) són germans. 

2. ______La seva______ botiga (d’ella) és més gran que ____la nostra________ (de nosaltres). 

3. __________la meva__ núvia (de mi) no té ______els teus______ llibres (de tu) d’història. 

4. Quin és ____el vostre________ objectiu (de vosaltres) vital? ____El nostre________ 

objectiu (de nosaltres) vital és ser completament independents. 

5. _____Els seus_______ fills (d’ells) parlen català, castellà i anglès. 

6. _____La nostra_______ casa (de nosaltres) és a tocar ___la vostra_________ (la de 

vosaltre). 

7. ______el meu______ professor (de mi) de portuguès és brasiler. 

8. ______la seva______ cambra (d’ells) té un llit molt gran 

9. ______el meu______ germà (de mi) i ___el teu_________ (de tu) tenen la mateixa edat. 



10._________El vostre___ cap (de vosaltres) és l’home de ___la meva_________ germana (de 

mi). 

 

1) L’Anna i el Carles tenen un pis.  —– pis és gran. 

2) La mare i jo tenim un gat. —— gat es diu “Taques”. 

3) El David viu a Barcelona i —— xicota a Girona. 

4) Vosaltres sou els nous comercials? Doncs aquests són ——– despatxos. 

5) Jo visc a Blanes, i ——– adreça és Carrer Major número dotze. 

6)  Saps el telèfon de la Susanna? – Sí, ——— número és 785 63 21 

7) Al meu marit i a mi ens agrada la mateixa música, ——- gustos són els mateixos. 

8) Ei, Marc, em deixes ——- calculadora? 

9) Tracta bé els animals, ells també tenen ——- sentiments. 

10) La Xiao-Li és catalana, però ——— pares són xinesos. 

11) Les nenes tenen moltes joguines, ————– joguines són molt boniques. 

12) El John parla molt bé el català, ———- professor deu ser molt bo. 

13) Tinc dos fills i una filla. ——- fill gran es diu Oriol, el petit Adrià i —- filla es diu Aïna. 

14) Tu i jo tenim idees molt diferents, però malgrat —— diferències ens entenem molt bé. 

15) Ei, Marcel, acabo de veure ——– germanes pel carrer. 

16) El teu germà i tu cuineu molt bé, ——— menjar està sempre molt bon. 

17) Tinc cotxe i moto. ————— moto és nova, però el cotxe ja és vell. 

18) La mare i jo no ens assemblem gaire, —— cara és més rodona que la d’ella, i —— ulls són 

més clars que els meus. 

19) Escrius molt bé, ————- poemes són molt interessants. 

20) Em deixes trucar, si us plau? ———— telèfon mòbil no té bateria. 

 

 

 

 

 

 

Verbs irregulars: 

 



– dir-se – (l’ article personal no es posa) 

– fer 

– anar 

– agradar (singular i plural) 

 

 


