
Classe 6: 15/10/20 

 

Casa: Llibre d’exercicis Veus 1: Llibre d’exercicis i gramàtica 

Unitat 1: 1, 2, 5, 6, 7 

Gramàtica pàgina 126 

Casa: Traducció per fer a casa 

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. 

___________ 

Singulars i plurals:  

Ordinador -  ordinadors 

Dona  - dones 

Casa – cases           a-es 

Cases—casa 

La costum 

El costum 

Futbol 

 

Vocabulari:  

dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge 

Interrogatius: 

Què 

Per què  

on – a on 

com 

qui + persona o verb  

quan 

quant-quanta-quants-quantes 

Quin, quina,quins, quines + sustantiu 

Exemple:  

Qué coche te gusta:     quin cotxe 

Qué casa te gusta:       quina casa 

qué coches:                   quins cotxes 

qué casa:                       quines cases 



Quin + ratolí t’has comprat?  

Perquè -  exemple: Estic content perquè fa bon dia 

Demostratius:  

Aquest- aquesta – aquests - aquestes 

Aquell – aquella – aquells – aquelles 

Tradueix: 

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

Hola, qui ets?. Sóc na/laTeresa. I tu qui ets?. Sóc el Santi 

¿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  

 

Tens taronges a casa? 

sí, en tinc 

no, no en tinc 

Vols comprar taronges?. Sí en vull comprar 

 

ser estar agradar Dir-se Tenir 

Sóc Estic M’agrada Em dic Tinc 

ets Estàs T’agrada Et dius Tens 

és Està Li agrada Es diu Té 

Som Estem Ens agrada Ens  diem Tenim 

Sou Esteu Us agrada Us dieu Teniu 

són estan Els agrada Es diuen Tenen 

 

 

 

 

 

 

 


