
Classe 8: 29/10/20 

Unitat 1: 22, 23, 25, 26,  

Els nombres cardinals 

Un Onze 21-29 30-99 40 100-200 200-999 

dos Dotze Vint-i-un Trenta-un quaranta   

Tres Tretze Vint-i-dos Trenta-dos 45: 
quaranta-cinc 

145: Cent 
quaranta-cinc 

269: dos-
cents 
seixanta-
nou 

Quatre Catorze Vint-i-tres Trenta-tres 50: cinquanta 101: cent un 475: 
quatre-
cents 
setanta-
cinc 

Cinc Quinze Vint-i-quatre Trenta-quatre 60: seixanta 187: 
Cent vuitanta-
set 

715: set-
cents 
quinze 

Sis Setze   70: setanta 1000-9999   

Set Disset   80: vuitanta 1543: mil cinc-
cents quaranta-
tres 

 

Vuit Divuit   90: noranta 6432: sis mil 
quatre-cents 
trenta-dos 

 

Nou Dinou   100 cent    

deu vint      

 

3.547.826: tres milions cinc-cents quaranta-set mil vuit-cents vint-i-sis 

543.016.922: cinc-cents quaranta-tres milions setze mil nou-cents vint-i-dos 

3.403.625.279:  tres mil quatre-cents tres milions sis-cents vint-i-cinc mil dos-cents setanta-

nou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Els nombres ordinals 

primer/primera onzè 20: 
vintè/vintena 

37: trenta-setè 

Segon/segona dotzè 21: vint-i-unè 30: trentè 

tercer/tercera tretzè 22: vint-i-dosè  

Quart/quarta catorzè 23: vint-i-tresè  

Cinquè/cinquena quinzè 24: vint-i-

quatrè 

 

Sisè/sisena setzè   

Setè/setena dissetè   

Vuitè/vuitena divuitè   

Novè/novena dinovè   

Desè/desena vintè   

 

Quantitatius: 

Teoria online: http://quartejant.blogspot.com/2012/11/els-quantitatius.html 

Teoria apunts: gens, gaire, res, molt, cap, ningú, prou 

CAP, és un determinant (acompanya un substantiu) que indica negació. L’usem en quantitats 

comptables (paraula: cap paraula, una paraula, dues paraules, tres paraules, etc.) 

GENS, és un determinant que usem per a referir-nos a quantitats no comptables (fam/gens de 

fam /*una fam, dues fams, tres fams, etc.) 

gens de llet, gent de sucre 

RES, és sinònim de ‘cap cosa’, és un pronom indefinit i, per tant, no acompanya cap substantiu. 

Va referit a coses. 

NINGÚ, és sinònim de ‘cap persona’, és un pronom indefinit i, per tant, no acompanya cap 

substantiu. Va referit a persones. 

FORÇA: bastante positivo 

PROU: bastante negativo – suficiente 

 

Exemples: 

No m’agrada gens aquesta porta – no me gusta nada 

No m’agrada gaire anar al cinema – no me gusta mucho (de poco) ir al cine 

A la taula no hi ha res – En la mesa no hay “ninguna cosa” De res – de nada 

M’agrada molt aquest plat – Me gusta mucho este plato 

 

http://quartejant.blogspot.com/2012/11/els-quantitatius.html


Cap: cabeza, jefe, fin semana, hacia, ningún, Tinc mal de cap 

El meu cap em mareja molt 

El cap de setmana aniré al cinema amb la meva mare. Aniré cap a la dreta per buscar/cercar la 

sortida 

No hi ha cap llibre a la classe de català per llegir. No hi ha ningú – No hay nadie en la casa 

No hi ha cap cotxe – No hay ningún coche 

No hi ha gens d’oli – No hay nada de aceite 

No hi ha res – No hay nada 

No he dormit gens– No he dormido nada 

Ja en tinc prou – Ya tengo bastante/suficiente 

No em caus gens bé – No me caes muy bien 

No m’agrada gens aquesta persona – No me gusta nada esta persona 



 
_________________ 

QUANTITATIUS 

Els quantitatius són mots que expressen una idea de quantitat de manera imprecisa. Hi ha 

quantitatius que tenen quatre formes, n’hi ha que en tenen dues i d’altres que només en 

tenen una. 

 

QUANTITATIUS VARIABLES 

 

QUANT; QUANTA; QUANTS; QUANTES (DE) 

TANT, TANTA; TANTS, TANTES (DE) 

MOLT, MOLTA; MOLTS, MOLTES (DE) 

POC, POCA; POCS, POQUES (DE) 

BASTANT, --------- BASTANTS --------- (DE) 

GAIRE, --------- GAIRES --------- (DE) 



MÉS --------- -------- --------- (DE) 

MENYS --------- -------- --------- (DE) 

GENS --------- -------- --------- (DE) 

MASSA --------- -------- --------- ----- 

FORÇA --------- -------- --------- ----- 

PROU --------- -------- --------- (DE) 

QUE --------- -------- --------- ----- 

 

Tots el quantitatius poden anar precedits de la partícula DE, tret de massa, força i que. 

 

Molt i força són per a expressions afirmatives. 

 

En les frases negatives, interrogatives, condicionals i de dubte cal usar gaire: 

No té gaire gana. 

Que trigaràs gaire, a acabar aquesta feina? 

 

Hi ha molta gent; Afirmativa. 

No hi ha gaire gent; Negativa. 

Hi ha gaire gent? Interrogativa. 

Si hi ha gaire gent me n’aniré. Condicional. 

 

Te molts (de) llibres. Afirmativa. 

No té gaires (de) llibres. Negativa. 

Té gaires (de) llibres?. Interrogativa. 

Si té gaires (de) llibres me’n deixarà un. Condicional. 

 

Aquí hi ha massa desordre. Afirmativa. 

Aquí no hi ha gaire desordre. Negativa. 

Hi ha aquí gaire desordre?. Interrogativa. 

Si hi ha gaire desordre hi posarem remei. Condicional. 

 

QUANTITATIUS INVARIABLES 

 

MÉS (DE) 

MENYS (DE) 

PROU (DE) 

FORÇA 

MASSA 

QUE 

 

PROU = Suficient/s 

FORÇA = Bastant/s 

MASSA = En excés 

 

Hi ha prou gent; 

Prou persones, 

 

Hi ha força gent; 



Força persones; 

Força llibres. 

 

Que de gent; 

 

A més dels quantitaius pròpiament dits, hi ha una gran quantitat de locucions quantitatives 

que s’utilitzen habitualment: 

 

UNA MICA DE 

UN MUNT DE 

UN GRAPAT DE 

UNA COLLA DE 

UN SEGUIT DE 

GENS DE 

GENS NI MICA DE 

UNA PILA DE 

 

En frases interrogatives, condicionals i negatives, l’equivalent de poc és gaire. 

No tinc gaire gana. 

 

El dimarts farem a classe els exercicis online 


