
Classe 14: 04/10/20 

Llibre: Unitat  3: 1, 3, 4, 6 

 

Repàs de les hores (matí, tarda, vespre, nit, matinada)  

13:40: són dos quarts i deu de dues de la tarda (15+15+10) 

15:25 és un quart i deu de quatre de la tarda (15+10) 

08:15 és un quart de nou del matí (15) 

14:20  és un quart i cinc de tres de la tarda (15+5) 

16:30 són dos quarts de cinc de la tarda (15+15) 

19:05: són les set i cinc del vespre 

19:10 són les set i deu del vespre  

05:05: són les cinc i cinc de la matinada 

 

Es la una y media: són dos quarts de dues 

Son las tres menos veinte 14:40h: són dos quarts i deu de tres 

Son las ocho y cuarto 08:15h: és un quart de nou 

Es la una menos veinticinco: 12:35h  són dos quarts i cinc d’una  

Son las doce y veinticinco: 12:25h és un quart i deu d’una. 

 

 Completa amb el femení singular, masculí plural i femení plural  

Maco, maca, maques, macos  

moreno, morena, morenos, morenes 

germà, germana, germans, germanes  

Nebot, neboda, nebots, nebodes 

avi, àvia, avis, àvies 

cosí, cosina, cosins, cosines 

sogre, sogra, sogres, sogres 

anglès, anglesa, anglesos, angleses 

a, e, o 

 

Passa a plural:  

raça – races 

amenaça---amenaces 

arruga - arrugues 

curs - cursos 

llumí - llumins 

bacallà - bacallans 

Àmbum – Àlbums 

Ànec - Ànecs 

pluja - pluges 

desig - desitjos 

lleig - lletjos  



 examen –  exàmens  -  examen  

mòbil – mòbils 

aigua – aigües 

monitor – monitors 

despatx – despatxos 

camió – camions 

cadira – cadires 

Hola, Ana. ¿Te va bien quedar mañana?. Tengo mucho trabajo, pero me gustaría ir a tomar 

alguna cosa. Mira, a las siete termino, después voy al gimnasio y salgo a las ocho y cuarto. 

Tengo que pasar por casa a cambiarme e ir a buscar el coche. Yo calculo que a las nueve menos 

cuarto ya estaré.  

A las nueve y media he quedado con Álex delante del auditorio para comer alguna cosa antes 

del concierto. O sea que de nueve menos cuarto a nueve y cuarto tengo libre. ¿Te va bien? 

Traducció 

Hola, Ana. Et va bé quedar demà? Tinc molt treball/molta feina, però m’agradaria anar a 

prendre alguna cosa. Mira, a les set plego, després vaig al gimnàs i surto a un quart de nou.  

He de passar per casa a canviar-me i anar a buscar el cotxe. Jo calculo que a tres quarts de nou 

ja estaré.   

A dos quarts de deu he quedat amb l’Àlex davant de l’auditori per dinar alguna cosa abans del 

concert. O sigui que de tres quarts de nou a un quart de deu tinc lliure. Et va bé?  

 

 


