
Classe 13: 20/11/20 

Llibre: Unitat 3: 33, 34, 39, 40 (redacció – 60-70) 

david@cepasantantoni.cat 

 

havent dinat va anar a treballar.   (después de comer) 

havent sopat  

havent berenat  

 

Prendre     1ª---C Beure    1ª---C Menjar   j----g deure 

prenc Bec Menjo Dec 

prens Beus Menges Deus 

Pren Beu Menja Deu 

Prenem Bevem    Mengem Devem 

Preneu Beveu Mengeu Deveu 

prenen Beuen mengen Deuen 

 

AR ER/RE IR   dorm   ir  

O O O 

Es S S 

A ---- ---- 

Em Em im 

Eu Eu iu 

en En en 
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Present continu 

estar +  gerundi (AR: ant    – ER/RE: ent      – IR: int) 

estic, estàs, està, estem, esteu, estan +  gerundi 

Cantar   - ANT Fer  -  ENT Dormir -  INT Apren   dre 

Estic cantant Estic fent Estic dormint Estic aprenent 

Estàs cantant Estàs fent Estàs dormint Estàs aprenent 

Està cantant Està fent Està dormint Està aprenent 

Estem cantant Estem fent  Estem dormint Estem aprenent 

Esteu cantant Esteu fent Esteu dormint Esteu aprenent 

Estan cantant Estan fent  Estan dormint Estan aprenent 

 

Viure  -  INT -  VIVIR  Deure  deber  ent Escriure  escribir--int Beure   beber  ent 

Estic vivint  Estic devent Estic escrivint Estic bevent 

Estàs vivint  Estàs devent Estàs escrivint Estàs bevent 

Està vivint  Està devent Està escrivint Està bevent 

Estem vivint Estem devent Estem escrivint Estem bevent 

Esteu vivint Esteu devent Esteu escrivint Esteu bevent 

Estan vivint Estan devent Estan escrivint Estan bevent 

 

estudiar +  estic estudiant  

1. Estás huyendo (fugir) de tus problemas, no estás haciendo nada (res) para cambiar 

(canviar) tu vida. 

Estàs fugint dels teus problemes, no estàs fent res per canviar la teva vida.  

2. Creo que me estoy enamorando de ella. 

Crec que m’ estic enamorant d’ ella  

3. Ya te estás yendo, ¿no? 

Ja t’ estàs anant, oi/veritat?  

4. Estoy abriendo (obrir) el correo que me enviaste hoy. 

Estic obrint el correu que em vas enviar avui.  

5. Mis amigas están hablando con el profesor. 

Les meves amigues estan parlant amb el professor 

6. Están reconstruyendo (reconstruir) los hechos (fets) para resolver el caso. 

Estan reconstruint els fets per resoldre el cas 

7. ¿Por qué te estás riendo (riure) de lo que le pasa? 

 

Per què t’estàs rient del que li passa? 



8. Queremos irnos de vacaciones (vacances) el mes próximo, por eso estamos ahorrando 

(estalviar) 

Volem anar-nos de vacances el més pròxim, per això estem estalviant 

 

9. Nos estamos queriendo (estimar) cada día más. 

Ens estem estimant cada dia més.  

 

10. María está preparándose para irse a la fiesta, por eso se está vistiendo vestirse de 

manera tan elegante (elegant). 

 

La Maria està preparant-se  per anar a la festa, per això s’està vestint de manera tan 

elegant 

 

 

11. ¿Estás estudiando para la prueba de mañana? 

Està estudiant per a la prova de demà 

 

12. Ya me estoy cansando de esta conversación (conversa) absurda. 

Ja m’estic cansant d’aquesta conversa absurda 

 

13. Mi hermano y Susana están conociéndose (conéixer) poco a poco. 

El meu germà i la Susana s’estan coneixent poc a poc 

 

14. Alan se está quedando atrás en sus estudios 

L’Anan s’està quedant endarrere als seus estudis 

 

15. Estás perdiendo más dinero del que ganas. 

Estàs perdent més diners dels que guanyes.  

 


