
Classe 3: 12/03/21 

Llibre:  

Unitat 1: 19, 21, 22, 23 

Gramàtica: 130, 131 

 

Verbs:  

Dormir Servir Dutxar-se Aprimar-se Agradar 

Dormo Serveixo Em dutxo M’aprimo M’agrada 

Dorms Serveixes Et dutxes T’aprimes T’agrada 

Dorm Serveix Es dutxa S’aprima Li agrada 

Dormim Servim Ens dutxem Ens aprimem Ens agrada 

Dormiu Serviu Us dutxeu Us aprimeu Us agrada 

dormen serveixen Es dutxen S’aprimen Els agrada  

 

Vocabulari:  

dies de la setmana: dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge.   

mesos de l’any: gener, febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost, setembre, octubre, 

novembre, desembre 

 

estacions: estiu, tardor, hivern, primavera.  

 

salutacions:   bon dia, bona tarda, bon vespre, bona nit 

 

por la mañana:     al matí treballo a l’escola.  

por la tarde:          a la tarda  

por la tarde/noche:   al vespre  

por la noche:           a la nit  

 

el matí 

 

menjars:   esmorzar, dinar, berenar, sopar 

comida:  àpat  

 

 

 

 

 



 

Demostratius: 

 

Aquest – aquesta  -  aquests  -   aquestes  

aquest cotxe 

aquesta casa 

aquests cotxes 

aquestes cases  

 

Aquell – aquella -  aquells – aquelles 

aquell cotxe 

aquella casa 

aquells cotxes 

aquelles cases 

 

Verbs irregulars: ser, poder, fer, saber, anar, haver, tenir, estar, veure, viure, voler, 

venir, agradar, atrevir-se 

Ser Poder Fer Saber Anar 

Soc Puc Faig Sé Vaig 

Ets Pots Fas Saps Vas 

És Pot Fa Sap Va 

Som Podem Fem Sabem Anem 

Sou Podeu Feu Sabeu Aneu 

Són Poden Fan Saben Van 

 

Haver  Tenir Estar  Veure Viure 

He + treballat Tinc Estic Veig Visc 

Has Tens Estàs Veus Vius 

ha               Hi  
ha  

Té Està Veu Viu 

Hem Tenim Estem Veiem Vivim 

Heu Teniu Esteu Veieu Viviu 

han Tenen Estan Veuen Viuen 

 

 

Voler Venir Agradar  Atrevir-se  

Vull Vinc M’agrada M’atreveixo  

Vols Vens T’agrada T’atreveixes  

Vol Ve  Li agrada S’atreveix  

Volem Venim Ens agrada Ens atrevim  

Voleu Veniu Us agrada Us atreviu  

Volen Venen Els agrada  S’atreveixen  



 

 

 

 

voler:  

venir:  

Agradar:  

Atrevir-se:  

 

Hi ha:    hi ha molta gent a la botiga perquè és festiu  

Tenir:  els meus amics tenen quatre fills perquè els agraden els nens  

Estar:  ell està una mica nerviós perquè és el seu primer dia de treball 

Ell està una mica nerviós perquè té que fer un examen  

 

tenir que:   haver de  

tinc que treballar -    he de treballar  

no puc venir a la classe perquè he de treballar.  

tinc que estudiar  -  he d’estudiar 

tinc que netejar -   he de netejar  

 

Veure: ella veu tota la sèrie d’ una vegada / d’un cop perquè ella té temps.  

 

Viure: jo visc a Eivissa a la casa del meu amic perquè: 

així és molt barat 

surt bé de preu  

 

Ser:  soc una dona molt simpàtica perquè sempre estic contenta 

Per què estudies català?  perquè m’agrada  

poder:  yo no puedo aprender todos los verbos porque son muchos 

jo no puc aprendre tots els verbs perquè són molts 

fer:    jo faig artesania perquè m’agrada  

saber:   no sé lo que haces por las mañanas porque siempre te levantas antes que yo.  

no sé el que fas als matins perquè sempre et lleves abans que jo.  



llevar-se (levantarse)  

al matí  -  als matins    

anar:      Andrea y Pepa van a comprar a las tiendas porque les apetece.  

L’Andrea i la Pepa van a comprar a les botigues perquè els ve de gust.  

 

 

 

apetecer:   venir de gust 

em ve de gust 

et ve de gust 

li ve de gust 

ens ve de gust 

us ve de gust 

els ve de gust 

 


