
Classe 9: 06/11/20 

Exercicis unitat 2: 21, 22, 25, 33, 34 

 

Les hores:  

15:15 

15+5: 20 

15+10: 25 

15+15: 30 

15+15+5: 35 

15+15+10: 40 

15+15+15: 45 

15+15+15+5: 50 

15+15+15+10: 55 

10:05: són les deu i cinc 

10:10: són les deu i deu 

10:15: és un quart d’onze   - 15 

“ha pasado un cuarto para llegar a las once”  

10:20: és un quart i cinc d’onze  - 15+5 

10:25: és un quart i deu d’onze   - 15+10 

10:30: són dos quarts d’onze -  15+15 

10:35: són dos quarts i cinc d’onze – 15+15+5 

10:40: són dos quarts i deu d’onze – 15+15+10 

10:45: són tres quarts d’onze  - 15+15+15 

10:50: són tres quarts i cinc d’onze  15+15+15+5 

10:55: són tres quarts i deu d’onze 15+15+15+10 

 

10:17 – falten tres minuts per un quart i cinc d’onze 

           - passen dos minuts d’un quart d’onze 

falten: un, dos, tres o quatre minuts 

passen: un, dos, tres, quatre 

10:43 - falten disset minuts per a les once (malament) 

           - passen tres minuts de dos quarts i deu (correcte) 

falten dos minuts per tres quarts d’onze (correcte) 

 

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

13:40: són dos quarts i deu de dues del migdia 11:35: són dos quarts i cinc de dotze del matí 

15:25: és un quart i deu de quatre de la tarda 09:10: són les nou i deu del matí 

08:15: és un quart de nou del matí 05:05: són les cinc i cinc de la matinada 

19:20:– és un quart i cinc de vuit del vespre 12:40: són dos quarts i deu d’una del migdia 

 

matí: 07:00h – 12:59h            migdia: 12:00 – 15:00  

tarda:   15:00h – 17:00h 

vespre: 17:00h – 21:00h        nit: 21:00h -  01:00h     -   matinada: 01:00h – 07:00h 



Es la una y media: 13:30h –  són dos quarts de dues 

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

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

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

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

Es la una y veinte: 13:20h És un quart i cinc de dues 

 

Hola, Ana. ¿Te va bien quedar mañana?. Tengo mucho trabajo, pero me gustaría (agradaria) ir 

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

cuarto. 

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

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

 

ir: anar 

salir: sortir 

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

menos cuarto ya estaré.  

Tinc que He de passar per casa a canviar-me i anar a cercar/buscar el cotxe. Jo calculo que a 

tres quarts de nou ja estaré. 

 

dutxar-te 

pentinar-te 

escoltar-me 

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

del concierto. O sea (es a dir) que de nueve menos cuarto a nueve y cuarto tengo libre. ¿Te va 

bien? 

 

A dos quarts de deu he quedat amb l’Àlex davant del (de+el) de l’ auditori per menjar alguna 

cosa abans del concert. Es a dir, que de tres quarts de nou a un quart de deu tinc lliure. Et va 

bé? 

el meu Àlex 

À . èé, í,  

 

 

 


