
Classe 1: 04/03/21 

Presentació 

• Com et dius? 

• ¿D´on  ets? 

• Quants anys tens? 

• Quant de temps fa que vius a Eivissa? 

• Tens germans? 

• A què et dediques? 

• Quines són les teves aficions 

• Quins idiomes parles? 

• Per què vols aprendre català? 

 

Me llamo Pepe y tengo veintiocho años y tu eres Marta y tienes 25. Soy un chico muy divertido 

y me gusta jugar a tenis con mis amigos el fin de semana. Tengo suerte de tener tiempo los 

fines de semana. Me gusta hacer deporte y estar con mi familia. 

 

Los lunes me gusta estudiar inglés y chino en la escuela de Ibiza, pero los martes no tengo 

tiempo de hacer nada porque trabajo hasta muy tarde. Los miércoles mis amigos y yo vamos al 

polideportivo a jugar un partido de futbol. Mis amigos se llaman Lucas y Manuel y no les gusta 

ningún otro deporte, solo el futbol. 

 

Los jueves tengo que ir a la piscina a nadar porque tengo la espalda muy mal. Los viernes 

tengo la tarde libre y tengo que ir a comprar, así tengo tiempo el fin de semana para estar con 

la familia y hacer mis aficiones. 

 

Em dic Pepe i tinc vint-i-vuit anys i tu ets la/na Marta i en tens vint-i-cinc. Soc un noi molt 

divertit i m’agrada jugar a tennis amb els meus amics el cap de setmana. Tinc sort de tenir 

temps els caps de setmana. M’agrada fer esport i estar amb la meva família.  

Els dilluns m’agrada estudiar anglès i xinès a l’escola d’Eivissa, però els dimarts no tinc temps 

de fer res perquè treballo fins molt tard. Els dimecres els meus amics i jo anem al poliesportiu 

a jugar un partit de futbol. Els meus amics es diuen Lluc i Manel i no els agrada cap altre 

esport, només el futbol. 

Els dijous he d’ anar a la piscina a nedar perquè tinc l’esquena molt malament. Els divendres 

tinc la tarda lliure i  he d’anar a comprar, així tinc temps el cap de setmana per estar amb la 

família i fer les meves aficions.  

 

 

 

 



Tradueix les següents frases: 

– mi padre llega tarde a trabajar -    el meu pare arriba tard a treballar 

– voy a estudiar a la biblioteca –     Vaig a estudiar a la biblioteca 

– Escucha las noticias todos los días  - Escolta les noticies tots els dies 

– María y Juan hablan con vosotros los domingos – La/na Maria i el/en Joan parlen amb 

vosaltres els diumenges 

 

– Las clases comienzan los martes a las cuatro – Les classes comencen els dimarts a les 

quatre.  

–  

– Mis hijos leen en la escuela por la mañana – Els meus fils llegeixen a l’escola al matí.  

 

– Hoy ellos encuentran mucha gente en el supermercado – Avui ells troben molta gent al 

supermercat.  

 

– Coge a su hijo de la mano para cruzar la calle – Agafa al seu fill de la mà per creuar el 

carrer.  

 

– El avión sale por la tarde hacia Barcelona – L’avió surt a la tarda cap a Barcelona 

 

– Mi abuelo desayuna pan con aceite y un vaso de leche cada mañana a las ocho 

El meu avi esmorza pa amb oli i un got de llet cada matí a les vuit.  

 

 

– El hombre pide dinero en la calle porque no tiene trabajo 

L’home demana diners al carrer perqué no té feina/treball.  

 

– Me gustan los animales como los perros y los gatos 

M’agraden els animals com els gossos i els gats. 

 

– Me llamo Ana y tengo 28 años, soy de Ibiza pero vivo en Madrid y no tengo hermanos 

Em dic Ana i tinc vint-i-vuit anys, soc d’Eivissa però visc a Madrid i no tinc germans.  

 


