
Clase 19: 17/11/20 

Exercicis del llibre. Unitat 3: 24 (redacció 60 paraules), 28, 29, 31. 

Per dijous farem un test de vocabulari de la casa.  

 

Present continu:  

estar + gerundi 

AR: ANT -  cantant 

ER: ENT - fent 

IR: INT - dormint 

Cantar:  ANT Fer: ENT Dormir:  INT Viure (VIVIR) Beure (BEBER) 

Estic cantant Estic fent Estic dormint Estic vivint Estic bevent 

Estàs cantant Estàs fent Estàs dormint Estàs vivint Estàs bevent 

Està cantant Està fent Està dormint Està vivint Està bevent 

Estem cantant Estem fent Estem dormint Estem vivint Estem bevent 

Esteu cantant Esteu fent Esteu dormint Esteu vivint Esteu bevent 

Estan cantant Estan fent Estan dormint Estan vivint Estan bevent 

Perdre Veure Escriure (Escribir) Creure Inscriure (Incribir) 

Estic perdent Estic veient Estic escrivint Estic creient Estic inscrivint 

Estàs perdent Estàs veient Estàs escrivint Estàs creient Estàs inscrivint 

Està perdent Està  veient Està escrivint Està creient Està inscrivint 

Estem perdent Estem veient Estem escrivint Estem creient Estem inscrivint 

Esteu perdent Esteu veient Esteu escrivint Esteu creient Esteu inscrivint 

Estan perdent Estan  veient Estan escrivint Estan creient Estan inscrivint 

 

dinar:  

estoy comiendo con mis padres y mis hermanos en el restaurante de mis 

abuelos 

Estic dinant amb els meus pares i els meus germans al restaurant dels meus 

avis.  

 

escoltar:   

durante una hora estamos escuchando a David hablar catalán y más o menos lo 

entendemos.  

Durant una hora estem escoltant al David parlar català i més o menys  

l’ entenem.  

cantar 

Siempre después del partido de fútbol estamos cantando (CANTAR – AR – ANT) con 

una voz muy alta.  

Sempre després del partit de futbol estem cantant amb una veu molt alta 

 



jugar:    

yo estoy jugando todos los fines de semana a la videoconsola con mi marido. 

Jo estic jugant tots els caps de setmana a la videoconsola amb el meu marit 

 

treballar 

Yo estoy trabajando mucho todos los días por la tarde porque necesito dinero 

Jo estic treballant molt tots els dies a la tarda perquè necessito diners 

escriure 

estoy escribiendo en clase de catalán un resumen de un texto porque me lo pide el 

profesor.  

Estic escrivint a classe de català un resumen d’un text perquè me’l demana el meu 

professor. 

 

la semana pasada compré un libro: 

la semana passada vaig comprar un llibre 

El domingo vi a tu hermano por la playa – el diumenge vaig veure al teu germà per la 

platja 

 

el sábado fuiste de fiesta con unos amigos –  

el dissabte vas anar de festa amb uns amics 

vaig 

vas 

va 

vam 

vau 

van 

Traducció 

Mi historia con Adrián i Jordi es muy curiosa. Nos conocimos y nos hicimos amigos en 

el año mil novecientos ochenta y tres, cuando teníamos tres años y comenzamos a ir a 

la escuela del pueblo. 

La meva història amb l’Adrià i el Jordi és molt curiosa. Ens vam conèixer i ens vam fer 

amics a l’ any mil nou-cents vuitanta-tres, quan teníem tres anys i vam començar a 

anar a l’escola del poble.  

A los siete años tocamos juntos por primera vez, con guitarras de juguete y un teclado 

dibujado en una cartulina. En 1990, con nuestros padres, fuimos por primera vez a un 

concierto en Tarragona. 

Als set anys vam tocar junts per primera vegada, amb guitarres de joguina i un teclat 

dibuixat en una cartolina. Al mil nou-cents noranta, amb els nostres pares, vam anar 

per primera vegada a un concert a Tarragona.  



Fue una experiencia muy emocionante. De 1992 al 1996 nos separamos porque 

fuimos a estudiar a sitios diferentes, pero el año 1998 nos fuimos a vivir a Barcelona y 

comenzamos a actuar como profesionales. 

Va ser una experiència molt emocionant. Del mil nou-cents noranta-dos al mil nou-

cents noranta-sis ens vam separar perquè vam anar a estudiar a llocs diferents, però 

l’any mil nou-cents noranta-vuit ens vam anar a viure a Barcelona i vam començar a 

actuar com a professional.  

En 1999 salió nuestro primer disco y se vendieron muchas copias. Viajamos por todo 

el país. Al cabo de tres años, Jordi se enamoró de una chica australiana y decidió irse 

a vivir a Australia. Aquí acabó una etapa de nuestra vida.  

 

Al mil nou-cents noranta-nou va sortir el nostre primer disc i se van vendre moltes 

còpies. Vam viatjar per tot el país. Al cap de tres anys, el Jordi es va enamorar d’una 

noia australiana y va decidir anar-se’n a viure a Australia. Aquí va acabar una etapa de 

la nostra vida.  

 

haver:  

Hi ha  (“hay”) Hi va haver  (“hubo”) Hi haurà  (“habrá”) 

   

 Hi havia (“havia”)  

   

   

   

   

 

Hi ha una cosa al terra 


