
Classe 7: 20/10/20 

 

Exercicis del llibre: unitat 1: 21, 22, 23, 24 

 

Amagar-se 
g---gu 

Conformar-se Ser Estar Agradar Vestir-se Tenir 

M’ amago Em conformo Sóc Estic M’agrada Em 
vesteixo 

Tinc 

T’amagues Et conformes Ets Estàs T’agrada Et 
vesteixes 

Tens 

S’amaga Es conforma És Està Li agrada Es vesteix Té 

Ensamaguem Ens 
conformem 

Som Estem Ens agrada Ens vestim Tenim 

Us amagueu Us conformeu Sou Esteu Us agrada Us vestiu Teniu 

S’amaguen Es conformen Són Estan Els agrada Es 
vesteixen 

Tenen 

 

 

Casa: Traducció per fer a casa  

El lunes tengo que trabajar en la tienda de mi padre.  

El dilluns he de treballar a la botiga del meu pare 

En verano soy una persona muy activa porque tengo tiempo libre.  

A l’estiu sóc una persona molt activa perquè tinc temps lliure 

Ana no recuerda cómo se llama el coche que le gusta a Marta.  

 

L’Anna no recorda com es diu el cotxe que li agrada a la Marta 

Los animales tienen sus propios sentimientos y quieren mucho a sus amos. 

Els animals tenen els seus propis sentiments i estimen molt als seus amos. 

 

 



Estimar: estimo molt a la meva filla 

Estimar-se:  M’estimo més anar amb tren que en avió 

 

Verbs de menjars: 

– esmorzar – al matí esmorzo 

– dinar – al migdia dino 

– berenar – a la tarda bereno 

– sopar – a la nit sopo 

 

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, veure, dir, tenir,  

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

Fer (hacer)** Anar (ir)***   

Faig Vaig   

Fas Vas   

Fa Va   

Fem Anem   

Feu Aneu   

Fan Van   

 

Escriptura: 

1. Fer:  

Cada dia hago el desayuno en la cocina de mi casa con mis hijos. Ellos toman leche con 

cereales y yo tostadas con tomate, aceite, y jamón.  

 

2. Cada dia faig l’esmorzar a la cuina de la meva casa amb els meus fills. Ells prenen llet 

amb cereals i jo torrades amb tomàquet, oli i pernill.  

 

 

Tinc que treballar:  he de treballar (“tenir que”)  

Present Passat Futur 

He de Vaig haver de Hauré de 

Has de Vas haver de Hauràs de 

Ha de  Va haver de Haurà de 

Hem de Vam haver de Haurem de  



Heu de Vau haver de  Hareu de  

Han de Van haver de  Hauran de  

 


