
Classe 14: 25/03/21 

Llibre: Unitat 3:      3, 4, 6 i 7  

 

llevar-se, esmorzar, fer, dinar, treballar, escriure, sopar, dutxar-se, esmorzar, dinar, estudiar, 

dinar, fer, berenar, sopar, fumar, llegir, anar-se’n, dormir, mirar/veure, anar-se’n, dormir 

 

anar-se’n Llegir    IR-- EIX Escriure   ure/dre---C Comprendre 

Me’n vaig Llegeixo escric comprenc 

Te’n vas Llegeixes Escrius Comprens 

Se’n va Llegeix Escriu Comprèn 

Ens n’anem Llegim escrivim comprenem 

Us n’aneu Llegiu escriviu Compreneu 

Se’n van llegeixen escriuen comprenen 

 

Beure    ure---C Aprendre   dre---C Afaitar-se Vestir-se  IR-- EIX 

Bec Aprenc M’afaito Em vesteixo 

Beus Aprens T’afaites Et vesteixes 

Beu Aprèn S’afaita Es vesteix 

bevem Aprenem Ens afaitem Ens vestim 

Beveu Apreneu Us afaiteu Us vestiu 

beuen Aprenen S’afaiten Es vesteixen 

 

Les hores 

15 – un quart   

20 – 15+5 -  un quart i cinc 

25 – 15+10 -  un quart i deu 

30 – 15+15  -  dos quarts  

35 – 15+15+5 -  dos quarts i cinc 

40 -  15 +15 +10 -  dos quarts i deu 

45 – 15+15+15 – tres quarts  

50 – 15+15+15+5 – tres quarts i cinc 

55 - 15+15+15+10 – tres quarts i deu 

00 – en punt 

 

 

 

 



10:15 – és un quart d’onze del matí 

11: 20 – és un quart i cinc de dotze del matí 

12:25 -  és un quart i deu d’una de la tarda 

13:30 – són dos quarts de dues de la tarda 

14:35 – són dos quarts i cinc de tres de la tarda             15+15+5: 35 

15:40 – són dos quarts i deu de quatre de la tarda        15+15+10:  40 

16:45 -  son tres quarts de cinc de la tarda  -                15+15+15:   45 

17:50 -  són tres quarts i cinc de sis de la tarda -       15+15+15+5:     50 

18:55 -   són tres quarts i deu de set del vespre             15+15+15+10: 55 

 

14:13 -  falten dos minuts per un quart de tres 

15:21 – falten quatre minuts per un quart i deu de quatre      25: 15+10 

16:36 – falten quatre minuts per dos quarts i deu de cinc           40   15+15+10 

17: 43:  falten dos minuts per tres quarts de sis.            45:  15+15+15 

19:46    falten quatre minuts per tres quarts i cinc de vuit  del vespre         50: 15+15+15+5 

20:25    falten cinc minuts per dos quarts nou        

                  és un quart i deu de nou   15+10 

 

matí:   06:00h – 13:00h 

tarda:  13:00h -  18:00h 

vespre:   18:00h – 21:00h 

nit:   21:00h -  01:00h 

matinada: 01:00h – 06:00h 

 

 


