
Classe 8: 21/10/20 

 

Exercicis per dijous: 

Unitat 1: 25, 26,  

Repassar la gramàtica de la Unitat 1 i els apunts de classe 

Fer 1 frase llarga amb cada verb:  

 

Fer 

Anar 

Agradar 

Estar 

Ser 

tenir 

_____________ 

¿Dubtes? Exercicis del llibre: unitat 1: 21, 22, 23, 24 

 

Exercici 22:  

Suècia Suec Sueca                                 -a 

Brasil Brasiler brasilera 

Canadà Canadenc canadenca 

Turquia Turc Turca 

Noruega Noruec Noruega 

Mèxic Mexicà Mexicana                          -ana 

Eslovènia Eslovè Eslovena 

Letònia Letó Letona 

Portugal Portuguès Portuguesa 

Japó Japonès Japonesa 

Dinamarca Danès Danesa  

Polonia Polonès polonesa 

 

Exercici 23:  

De la Xina Xinès xinesa xinès 

D’ Alemanya Alemany alemanya alemany 

D’ Eslovàquia Eslovac Eslovaca eslovac 

De l’India Indi Índia hindi 

De les Filipines Filipí Filipina filipí 

Dels Països Baixos Holandès Holandesa neerlandès 

Del Regne Unit Anglès Anglesa anglès 

De la Rússia Rus Russa rus 



Dels Estats Units 
d’Amèrica 

Estatunidenc 
nord-americà 

Estatunidenca 
nord-americana 

anglès 

De la República 
Txeca 

Txec Txeca txec 

De l’Iraq Iraquí Iraquina Iraquià/àrab 

De França Francès Francesa francès 

 

L’Argentina 

El Perú 

 

De què fas? -  A què te dedicas? 

Què fas?        Qué haces? 

 

 

“Qué” castellà és ---quin, quina, quins, quines en català 

 

Quin – quin cotxe  - qué coche? 

quina – quina casa  -  qué casa? 

Quins- quins cotxes -  qué coches? 

quines – quines cases -  qué cases? 

 

Traduir aquesta frase: 

Mi padre tiene que buscar a mi madre en el aeropuerto por la tarde 

El meu pare ha de buscar a la meva mare a l’aeroport a la tarda 

Al (a+el) matí         - el matí    - la mañana   07h-12:h 

Al migdia  12h-15h 

A la tarda  15h-18h 

Al vespre  18h-21h 

A la nit 21h-01h 

A la matinada 01h-07h 

Fer frases llargues 

Treballar: jo treballo de dilluns a diumenge però els diumenges i els dissabtes no matino 

perquè treballo a la residència. Quan no matino jo soc feliç. 

Anar: Jo tots els dimarts vaig a l’ escola a estudiar català i faig deures. Després a casa estudio 

una mica.  



 

Fer: ahir vaig fer tots els deures que va posar el professor de català 

Anar: jo vaig amb la bicicleta per camins de pedres. Porto la motxilla i a dins duc un suc que jo 

faig. També porto un entrepà de formatge i m’aturo a menjar i beure quan estic cansat.  

Agradar: m’agrada anar a caçar papallones al camp els dies assolellats i després em sec amb 

els meus gossos a descansar a una pedra una estona.  

Tenir: els dijous tinc molta son perquè els dimecres a la nit veig l’illa de les temptacions perquè 

és molt emocionant.  

Dur:  llevar 

aturar-se: pararse 

Seure’s  -  sentarse 

 

saber 

Sé 

Saps 

Sap 

Sabem 

Sabeu 

saben 

 

Exemples: 

Ja sé parlar una mica de català perquè vaig a classes els dimarts, dimecres i dijous. Ja fa dues 

setmanes que hi vaig.  

 

 

 


