
Classe 1: 05/03/21 

 

Presentació 

• Com et dius?   -  Em dic David 

• ¿D´on  ets?       -   Soc de Murcia       soc de l’Argentina, d’Italia, de Roma  

• Quants anys tens? – Tinc 40 anys. 38, 43,  

• Quant de temps fa que vius a Eivissa? – Des de sempre, des de que era petit.  

visc a Eivissa des de fa vuit anys que visc a Eivissa, des de 2013 

 

• Tens germans? – No, no en tic.   Soc fill únic.     Sí tinc 2 germns:  germà -  germanes 

una es diu Lorena   i l’altre es diu Elliana 

  

• A què et dediques?  soc professor – advocada – metre – farmacèutica   

 

• Quines són les teves aficions – m’agrada fer esport, internet, veure sèries, anar al 

cinema, passejar, estar amb els meus amics i familiars, pescar, córrer. 

M’agrada jugar a tenis, nedar, viatjar, menjar. vaixell,  

   

• Quins idiomes parles? parlo català, castellà i una mica d’anglès 

 

• Per què vols aprendre català? per tenir el títol i tenir més opcions de poder trobar una 

feina millor,  perquè visc aquí, és l’idioma oficial i és important parlar l’idioma del lloc 

on hi vius.  

per fer ajudar als meus fills a l’escola amb el català i perquè m’agraden els idiomes.  

 

• Altre informació d’interès: soc una persona molt positiva, molt treballadora i tinc 

carnet de conduir. 

 

Pronoms personals Pronoms reflexius 

Jo Em  

Tu Et   

Ell/ella/vostè Es   

Nosaltres Ens 

Vosaltres Us 

Ells, elles, vostès Es  

 

verbs reflexius:  pentinar-se, afaitar-se, dutxar-se, vestir-se 

verb: cantar  

 

 

 

 



Articles determinats:  el, la, els, les 

el cotxe 

la casa 

els cotxes  

les cases 

Articles indeterminats:  un, una, uns, unes 

un cotxe 

una casa 

uns cotxes 

unes cases 

Singular – plural bàsic:  

cotxe – cotxes 

casa –  cases -  dona – dones -  taula -  taules 

avió – avions  -  camió -  camions  - habitació  -  habitacions 

Accentuació:  

obert:    À,                       È   novè              Ò  però 

tancat :   í, ú,                  É   cantaré         ó   camió 

 

Verbs de present regulars 

AR: Cantar ER/RE: Témer – Perdre IR:  Dormir 

Canto Temo - perdo Dormo 

cantes Tems -  perds Dorms 

Canta Tem -  perd Dorm 

Cantem Temem -  perdem Dormim 

Canteu Temeu -  perdeu Dormiu 

canten Temen -  perden Dormen 

 

 

 


