
Classe 12: 23/03/21 

 

Llibre: Unitat 2: 22, 25, 33, 34 

 

La Laia té 37 anys i la Montse en té 42. 

cap: cabeza 

cap: jefe 

cap: ningún cap nen, cap problema   

 

Dictat:  

Mis hermanas viven en Gerona.  

Mi primo y yo vivimos en Francia aunque su novia vive en Inglaterra y sabe hablar muy bien 

inglés.  

¿Dónde vivís vosotros? Nosotros hablamos catalán, español e inglés. Nuestros primos también 

hablan inglés porque estudian desde pequeños en una academia.  

Tu eres de Barcelona y tienes veinticinco años. ¿Os conocéis? No, no nos conocemos porque es 

la primera vez que nos vemos.  

Este chico es su hijo y es muy feo. En cambio, su hija es muy bonita, es rubia y tiene los ojos 

azules.  

Esta ciudad es fea, peligrosa y ruidosa pero tiene un encanto especial, la gente es muy amable 

y simpática.   també, vegada alls, ulls, en canvi, noi,noia, soroll, lleig,  perill, perillosa,  

 

Les meves germanes viuen a Girona. 

El meu cosí i jo vivim a França encara que la seva núvia/xicota/al·lota, viu a Anglaterra i sap 

parlar molt bé anglès.  

On viviu vosaltres? Nosaltres parlem català, espanyol i anglès. Els nostres cosins també parlen 

anglès perquè estudien des de petits en una acadèmia.  

Tu ets de Barcelona i tens vint-i-cinc anys. Us coneixeu? No, no ens coneixem perquè és la 

primera vegada que ens veiem.  

Aquest noi és el seu fill i és molt lleig. En canvi, la seva filla és molt maca, és rossa i té els ulls 

blaus.  

Aquesta ciutat és lletja, perillosa, sorollosa però té un encant especial, la gent és molt amable i 

simpàtica.  

 

 

 

 

 



Repàs accentuació:  

agudes: acaben en vocal, as, es, is, os, us, en, in 

planes: NO acaben en vocal, as, es, is, os, us, en, in 

esdrúixoles: sempre 

avió, anglès, futbol, música, aprèn, clàsica, telèfon, número, clàssic, buscar, dictat, germà, 

però, perquè, fantàstic, francès, simpàtic 

 

 

 

 


