
Classe 6: 22/10/20 

Exercicis llibre – casa –  per proper dimarts: 8, 9, 10, 11 

Recursos d’Internet per aprendre català: 
 

1. Cançons de YouTube 

2. Duolingo 
3. Club Súper 3: vídeos subtitulats en català 

4. Contes en català 

5. Fun easy learn 
 

Repàs del exercicis:  

T’agrada dibuixar? 

No gaire. Ho trobo molt difícil 

A mi m’agrada molt. Ho trobo molt relaxant  

Quan en castellà es posa un “LO” com a idea, en català poses HO.  

El “LO” no va mai davant del verb.  

Lo vull fer -  Ho vull fer,           lo vull comprar -  el vull comprar 

Repàs de possessius: 

Exercici possessius: 

1) L’Anna i el Carles tenen un pis.  El seu pis és gran. 

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

3) El David viu a Barcelona i la seva xicota a Girona. 

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

5) Jo visc a Blanes, i la meva adreça és Carrer Major número dotze. 

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

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

8) Ei, Marc, em deixes la teva calculadora? 

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

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

11) Les nenes tenen moltes joguines, les seves joguines són molt boniques. 

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

13) Tinc dos fills i una filla. El meu fill gran es diu Oriol, el petit Adrià i la meva filla es diu Aïna. 

14) Tu i jo tenim idees molt diferents, però malgrat les nostres diferències ens entenem molt 

bé. 

https://www.youtube.com/watch?v=3R4G-L0M47A&list=PLs3kRXCSrVr3aOm6xPVX-4b9lAkT_V5UY
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duolingo&hl=es
https://www.ccma.cat/tv3/super3/videos/
https://play.google.com/store/apps/details?id=cat.contesencatala&hl=ca
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.funeasylearn.phrasebook.catalan&hl=en_US


15) Ei, Marcel, acabo de veure les teves germanes pel carrer. 

16) El teu germà i tu cuineu molt bé, el vostre menjar està sempre molt bo. 

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

18) La mare i jo no ens assemblem gaire, la meva cara és més rodona que la d’ella, i els seus 

ulls són més clars que els meus. 

19) Escrius molt bé, els teus poemes són molt interessants. 

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

 

Repàs verbs present: URE, DRE, G, J, Ç, purs, irregulars 

Conjuga: netejar, llogar, començar, buscar, partir, 

Netejar 
j----g 

Llogar 
g---gu 

Començar 
ç-----c 

Buscar 
c---qu 

Partir 
incoatius  -   eix 

Netejo Llogo Començo Busco parteixo 

Neteges Llogues Comences Busques Parteixes 

Neteja Lloga Comença Busca Parteix 

Netegem Lloguem Comencem Busquem Partim 

Netegeu Llogueu Comenceu Busqueu Partiu 

Netegen Lloguen comencen busquen parteixen 

 

Conjuga: tenir, ser, estar, anar, fer, poder, venir, saber, voler, 

Tenir Ser Estar Anar Fer 

Tinc Sóc Estic Vaig Faig 

Tens Ets Estàs Vas Fas 

Té És Està Va Fa 

Tenim Som Estem Anem Fem 

Teniu Sou Esteu Aneu Feu 

Tenen Són Estan van Fan 

 

Poder Venir Saber Voler  

Puc Vinc Sé Vull  

Pots Vens Saps Vols  

Pot Ve Sap Vol  

Podem Venim Sabem Volem  

Podeu Veniu Sabeu Voleu  

Poden Venen Saben Volen  

 

Conjuga: dormir, omplir, obrir, sentir 

Conjuga ure: deure, beure, escriure, viure, moure, veure, descriure, dur, caure 

Conjuga dre: suspendre, entendre, encendre, aprendre, prendre, sorprendre, vendre 

 



Regles d’accentuació: 

 

Agudes: can—çó: cantaràs , entèn , cantaran, estan           

quan acaben amb vocal, as, es, is, os, us, en, in 

Planes: À-lex                  quan NO acaben amb vocal, as, es, is, os, us, en, in 

Esdrúixoles: Úr—su—la, fórmula, pól  vo  ra            sempre s’accentuen  

Ma  ri  a  


