
Classe 12: 16/11/20 

Exercicis: Unitat 3: 21, 22, 24 (60 paraules), 28, 29, 31 

Fotocòpia de verbs bàsics:  

https://cepacatala.files.wordpress.com/2020/11/conjugacio-de-verbs-basics.pdf 

 

Repàs nombres cardinals:  

234.629: dos-cents trenta-quatre mil sis-cents vint-i-nou 

36.716.424:  trenta-sis milions set-cents setze mil quatre-cents vint-i-quatre 

125.616.242: cent vint-i-cinc milions sis-cents setze mil dos-cents quaranta-dos 

21-29 -i-  

30-99 -  

201-999 - 

Nombre ordinals   -è (masculí “pis)       - ena (femení “planta”) 

Primer/primera onzè 25 vint-i-
cinquè/cinquena 

     

Segon/segona dotzè 32 trenta-
dosè/dosena 

     

Tercer/tercera tretzè 46: quaranta-
sisè 

     

Quart/quarta catorzè 57 cinquanta-
setè 

     

Cinquè/cinquena quinzè 61:  seixanta-
unè 

     

Sisè/sisena setzè 78: setanta-
vuitè 

     

Setè/setena dissetè 84: vuitanta-
quatrè 

     

Vuitè/vuitena divuitè 95: noranta-
cinquè 

     

Novè/novena dinovè 73: setanta-
tresè 

     

Desè/desena vintè 8      

 

 

 

 

 

https://cepacatala.files.wordpress.com/2020/11/conjugacio-de-verbs-basics.pdf


Futur:  

regulars 

Cantar:  AR Témer: ER Perdre: RE Partir: IR Afaitar-se 

Cantaré Temeré Perdré Partiré M’afaitaré 

Cantaràs Temeràs Perdràs Partiràs T’afaitaràs 

Cantarà Temerà Perdrà Partirà S’afaitarà 

Cantarem Temerem Perdrem Partirem Ens afaitarem 

Cantareu Temereu Perdreu Partireu Us afaitareu 

cantaran Temeran Perdran Partiran S’afaitaran 

 

irregulars:  

Anar Fer Saber Agradar valer 

aniré Faré Sabré M’agradarà valdré 

Aniràs Faràs Sabràs T’agradarà Valdràs 

Anirà Farà Sabrà Li agradarà Valdrà 

Anirem Farem Sabrem Ens agradarà Valdrem 

Anireu Fareu Sabreu Us agradarà Valdreu 

aniran Faran Sabran Els agradarà valdran 

Voler Tenir Venir Poder haver 

Voldré Tindré Vindré Podré Hauré 

Voldràs Tindràs Vindràs Podràs Hauràs 

Voldrà Tindrà Vindrà Podrà Haurà 

Voldrem Tindrem Vindrem Podrem Haurem 

Voldreu Tindreu Vindreu Podreu Hareu 

voldran Tindran Vindran Podran Hauran 

 

No s’apostrofa el LI del verb agradar  

 

 

 

 



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

balneario que hay cerca (“prop) 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 

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

amigos que ya subieron (“van pujar”) ayer. Haremos una excursión hacia (“cap”) el 

interior de Cataluña.  

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

ja van pujar ahir. Farem una excursió cap a l’interior de Catalunya.  

Visitaremos unas comarcas que no conocemos. 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. 

Visitarem unes comarques que no coneixem. No ens importa si plou, perquè ens 
agrada la puja. Sortirem el dissabte ben 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 

 


