
Classe 11: 10/11/20 

Dictat: 

Me llamo Alejandro. Tengo veintiocho años y vivo en Valencia. Soy dentista y trabajo 

en un hospital. 

 

Em dic Alejandro. Tinc vint-i-vuit anys i visc a València. Soc dentista i treballo en un 

hospital.  

Cada día trabajo seis horas y después estudio francés en una escuela de idiomas. Yo 

hablo inglés y alemán perfectamente pero necesito también aprender francés porque 

tengo muchos pacientes franceses. 

Cada dia treballo sis hores i després estudio francès en una escola d’idiomes. Jo parlo 

anglès i alemany perfectament però necessito també aprendre francès perquè tinc 

molts pacients francesos.  

 

Estoy casado. Mi mujer se llama Cristina y tiene veintisiete años, uno menos que yo. 

Ella es profesora de matemáticas. Es muy deportista, juega al tenis dos veces por 

semana. También hace aeróbic. Ella no fuma y solo come pescado, frutas y verduras. 

No bebe alcohol y lee muchas revistas sobre alimentación y salud. 

 

Estic casat. La meva dona es diu Cristina i té vint-i-set anys, un menys que jo. Ella és 

professora de matemàtiques. És molt esportista, juga al tenis dos cops per setmana. 

També fa aeròbic. Ella no fuma i només menja peix, fruites i verdures. No beu alcohol i 

llegeix moltes revistes sobre alimentació i salut.  

estudiar:  estudio 

 

Los viernes y sábados por las tardes me gusta estudiar informàtica en la escuela de 

adultos. 

Hay dos niveles, principiante y avanzado. Yo estoy en el avanzado porque ya tengo 

experiència con los ordenadores ya que trabajo en una oficina donde estoy todo el día 

delante de la pantalla. 

Els divendres i dissabtes a les tardes m’agrada estudiar informàtica a l’escola d’adults. 

Hi ha dos nivells, principiant i avançat. Jo estic a l’avançat perquè ja tinc experiència 

amb els ordinadors ja que treballo en una oficina on estic tot el dia davant de la 

pantalla.  

 

 

 



Futur 

regulars 

Treballar - AR Témer - ER Dormir - IR 

Treballaré Temeré Dormiré 

Treballaràs Temeràs Dormiràs 

Treballarà Temerà Dormirà 

Treballarem Temerem Dormirem 

Treballareu Temereu Dormireu 

Treballaran Temeran Dormiran 

 

irregulars 

Anar Fer Saber Haver Valer Poder Tenir 

Aniré Faré Sabré Hauré Valdré Podré Tindré 

Aniràs Faràs Sabràs Hauràs Valdràs Podràs Tindràs 

Anirà Farà Sabrà Haurà Valdrà Podrà Tindrà 

Anirem Farem Sabrem Haurem Valdrem Podrem Tindrem 

Anireu Fareu Sabreu Hareu Valdreu Podreu Tindreu 

Aniran Faran Sabran Hauran Valdran Podran Tindran 

Venir Voler      

Vindré Voldré      

Vindràs Voldràs      

Vindrà Voldrà      

Vindrem Voldrem      

Vindreu Voldreu      

Vindran Voldran      

 

Dictat: pàgina 197. Exercici 16 i exercici 36 

Me gustaría ir a esquiar, pero no sé si habrá nieve. Yo esquiaré y mi marido irá a un 

balneario que hay cerca de las pistas.  

M’agradaria anar a esquiar però no sé si hi haurà neu. Jo esquiaré i el meu marit anirà a 

un balneari que hi ha a prop de les pistes.  

hi ha: hay 

hi haurà 

A él no le gusta esquiar i no soporta el frío. Por la noche, quedaremos con unos amigos 

que ya subieron ayer. Haremos una excursión hacia el interior de Cataluña. Visitaremos 

unas comarcas que no conocemos.  

A ell no li agrada esquiar i no suporta el fred. A la nit, quedarem amb uns amics que ja 

vam pujar ahir. Farem una excursió cap a l’interior de Catalunya. Visitarem unes 

comarques que no coneixem. 



 

No nos importa si llueve, porque nos gusta la lluvia. Saldremos el sábado bien temprano 

y volveremos el domingo por la tarde, después de comer. 

No ens importa si plou perquè ens agrada la pluja. Sortirem el dissabte molt d’hora i 

tornarem el diumenge a la tarda, després de dinar.  

No queremos encontrar colas. Este fin de semana quedaremos en Denia con unos 

amigos para hacer surf. Parece que hará viento y nos lo pasaremos muy bien. Aunque 

llueva no cambiaremos de planes, porque de todas maneras nos mojaremos. 

No volem trobar cues. Aquest cap de setmana quedarem a Dènia amb uns amics per fer 

surf. Sembla que farà vent i ens ho passarem molt bé. Encara que plogui no canviarem 

de plans, perquè de totes maneres ens mullarem.  

para: per a  

vocals se separen: a, e, o,  

a-e-ro-port 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Condicional:  

 

regulars  

Treballar - AR Témer - ER Dormir - IR 

Treballaria Temeria Dormiria 

Treballaries Temeries Dormiries 

Treballaria Temeria Dormiria 

Treballaríem Temeríem Dormiríem 

Treballaríeu Temeríeu Dormiríeu 

Treballarien Temerien Dormirien 

 

Repàs regles accentuació: 

Agudes acaben vocal, as, es, is, os, us, en, in 

Planes: s’accentuen quan no acaben vocal, as, es, is, os, us, en, in 

Esdrúixoles: sempre 

avión: avió 

 

Irregulars 

Anar Fer Saber Haver Valer Poder Tenir 

Aniria Faria Sabria Hauria Valdria Podria Tindria 

Aniries Faries Sabries Hauries Valdries Podries Tindries 

Aniria Faria Sabria Hauria Valdria Podria Tindria 

Aniríem Faríem Sabríem Hauríem Valdríem Podríem Tindríem 

Aniríeu Faríeu Sabríeu Hauríeu Valdríeu Podríeu Tindríeu 

Anirien Farien Sabrien Haurien Valdrien Podrien Tindrien 

Venir Voler      

Vindria Voldria      

Vindries Voldries      

Vindria Voldria      

Vindríem Voldríem      

Vindríeu Voldríeu      

vindrien Voldrien      

 

 

 

 

 

 

 



Passat: Pretèrit perifràstic 

Anar + infinitiu  

Vaig cantar Yo canté 

Vas/vares cantar Tú castaste 

Va cantar Él cantó 

Vam/vàrem cantar Nosotros cantamos 

Vau/vàreu cantar Vosotros cantasteis 

Van/varen cantar  Ellos cantaron 

 

Treballar - AR Témer - ER Dormir - IR 

Vaig treballar Vaig témer Vaig dormir 

Vas treballar Vas témer Vas dormir 

Va treballar Va témer Va dormir 

Vam treballar Vam témer Vam dormir 

Vau treballar Vau témer Vau dormir 

Van treballar Van témer Van dormir 

 

Tradueix: 

Ayer fui (yo) a casa de mi abuela 

ahir vaig anar a casa de la meva àvia 

El domingo comimos en un restaurante japonès 

El diumenge vam dinar en un restaurant japonès 

Mi amigo trabajó el verano pasado en el hotel Tagomago 

El meu amic va treballar l’estiu passat a l’hotel Tagomago.  

No me gustó el partido de fútbol del fin de semana. Fue (él) muy aburrido. 

No em va agradar el partit de futbol del cap de setmana. Va ser molt avorrit  

 

 

Verbs bàsics per redaccions, conversa, etc 

Present, futur i passat  

ser: 

Present:  

Futur:  

P. Perifràstic:  

poder: 

Present:  



Futur:  

P. Perifràstic:  

fer: 

Present:  

Futur:   

P. Perifràstic:  

saber: 

Present:  

Futur:  

P. Perifràstic:  

 

anar: 

Present:  

Futur:  

P. Perifràstic: 

estar: 

Present:  

Futur:  

P. Perifràstic: 

tenir: 

Present:  

Futur:  

P. Perifràstic: 

veure: 

Present:  

Futur:  

P. Perifràstic: 

venir: 

Present:  

Futur:  

P. Perifràstic: 

 

viure: 

Present:  

Futur:  

P. Perifràstic: 

voler: 

Present:  

Futur:  

P. Perifràstic 



Present continu 

estic escrivint (escriure) IR 

estàs escrivint 

està escrivint 

estem escrivint 

esteu escrivint 

estan escrivint 

 

CANTAR   -  ANT FER  -   ENT DORMIR -  INT 

Estic cantant Estic fent Estic dormint 

Estàs cantant Estàs fent Estàs dormint 

Està cantant Està fent Està dormint 

Estem cantant Estem fent Estem dormint 

Esteu cantant Esteu fent  Esteu dormint 

Estan cantant Estan fent Estan dormint 

 

traduccions -  frases 

 

 


