
Classe 4: 15/03/21 

Llibre: Unitat 1: 24, 25, 26.  

 

Interrogatius 

Què           -  què fas?  

Per què    -  perquè estudies català?  

On – D’on   - On vius?   -  d’on ets?   

qui              - qui és aquella persona? 

quan           - quan acaba el curs? 

com            -  com vas a l’escola?  

 

quin – quina – quins – quines   -   quin cotxe t’agrada?  

quant – quanta – quants -  quantes 

 

 

 

    

Tens mòbil? 

No, no en tinc 

pronom EN:  

 

gentilicis: 

camerunès 

anglès 

francès 

portuguès 

japonès 

danès 

polonès 

 

els Estats Units 

L’Argentina 

El Marroc 

Les Filipines 

Espanya 

França 

Els Països Baixos 

El Japó 



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 

 

Ser:  d’on és aquella noia? 

nosaltres som un equip molt unit/plegat perquè tots anem amb la mateixa direcció.  

 

Poder:  jo puc parlar una mica de català perquè estic aprenent català.  

Fer: Què fan a la tarda?  

 

Saber:  les filles saben nedar perquè van a natació al poliesportiu.  

 

Anar: no puc anar a la platja aquesta tarda perquè tinc molta feina.  

 

1. Juan es una persona muy especial (SER) 

 

En Joan és una persona molt especial.  

2. No puedo trabajar porque estoy muy cansado (PODER) 

No puc treballar perquè estic molt cansat 

 

3. Hago todo lo que puedo pero siempre llego tarde. (FER) 

Faig tot el que puc però sempre arribo tard.  

 

lo vull comprar   -   el vull comprar 

                                   vull comprar-lo  

4. Sabemos cómo se hace pero no queremos esperar. (SABER) 

Sabem com es fa però no volem esperar. 

bé, però, també, perquè, sinó, això, també,  bo,  

5. Vosotros vais a comprar por la mañana con vuestra madre (ANAR) 

Vosaltres aneu a comprar al matí amb la vostra mare.  

 



6. Tengo que ir a trabajar a un pueblo de la isla de Ibiza (TENIR) 

Tinc que He d’anar  a treballar a un poble de l’illa d’ Eivissa.  

 

Tinc que:  

he de 

7. Estas siempre estudiando catalán porque quieres aprender mucho 

Estàs sempre estudiant català perquè vols aprendre molt.  

 

8. Desde aquí no vemos la universidad de Asturias. (VEURE) 

Des de aquí no veiem la Universitat d’Asturias.  

 

Veure: veig, veus, veu, veiem, veieu, veuen.  

 

Quan s’apostrofa:  quan una paraula comença amb vocal o h 

Quan NO s’apostrofen:  paraules femenines que comencen amb vocal , i o u, àtones 

 

La Inmaculada  -                          L’Úrsula  

La Universitat                               L’  illa  

L’ Infermer  

La Infermera  

àtona: síl·laba dèbil 

tònica: síl·laba forta 

tranquil·la 

9. Vivo en una casa muy bonita en el campo. (VIURE) 

Visc a una casa molt bonica al camp.  

10. ¿Por qué no vienes a mi casa esta noche a cenar? (VENIR) 

Per què no vens a la meva casa aquesta nit a sopar?  

11. A Ana no le gusta ir al cine a ver películas. (AGRADAR) 

A l’Anna no li agrada anar al cinema a veure pel·lícules.  

12. No se atreve a bailar conmigo. (Atrevir-se) 

No s’atreveix a ballar amb mi.  

atrevir-se: reflexiu, incoatiu:  IR (EIX)    

partir: parteixo, parteixes, parteix, partim, partiu, parteixen.  



 

Parcialment irregulars: 

Abraçar ç---c Bromejar j---g Partir (eix) 

Llogar          g---gu    Jugar     Buscar     c---qu  

Llogo Jugo  Busco  

Llogues Jugues Busques  

Lloga Juga Busca  

Lloguem Juguem Busquem  

Llogueu Jugueu Busqueu  

Lloguen Juguen Busquen  

 

 

verbs: ure – dre - 1ª persona: C 

Apren dre Beure ure Escriure Deure Prendre 

 

números cardinals 

números ordinals 

possessius 

Exercicis Possessius Català 

1. ____________ oncle (de mi) i ____________ cosina (de tu) són germans. 

2. ____________ botiga (d’ella) és més gran que ____________ (de nosaltres). 

3. ____________ núvia (de mi) no té ____________ llibres (de tu) d’història. 

4. Quin és ____________ objectiu (de vosaltres) vital? ____________ objectiu (de 

nosaltres) 

vital és ser completament independents. 

5. ____________ fills (d’ells) parlen català, castellà i anglès. 

6. ____________ casa (de nosaltres) és a tocar ____________ (la de volsaltres). 

7. ____________ professor (de mi) de portugués és brasiler. 

8. ____________ cambra (d’ells) té un llit molt gran 

9. ____________ germà (de mi) i ____________ (de tu) tenen la mateixa edat. 

10.____________ cap (de vosaltres) és l’home de ____________ germana (de mi). 

1) L’Anna i el Carles tenen un pis. —– pis és gran. 



2) La mare i jo tenim un gat. —— gat es diu “Taques”. 

3) El David viu a Barcelona i —— xicota a Girona. 

4) Vosaltres sou els nous comercials? Doncs aquests són ——– despatxos. 

5) Jo visc a Blanes, i ——– adreça és Carrer Major número dotze. 

6) Saps el telèfon de la Susanna? – Sí, ——— número és 785 63 21 

7) Al meu marit i a mi ens agrada la mateixa música, ——- gustos són els mateixos. 

8) Ei, Marc, em deixes ——- calculadora? 

9) Tracta bé els animals, ells també tenen ——- sentiments. 

10) La Xiao-Li és catalana, però ——— pares són xinesos. 

11) Les nenes tenen moltes joguines, ————– joguines són molt boniques. 

12) El John parla molt bé el català, ———- professor deu ser molt bo. 

13) Tinc dos fills i una filla. ——- fill gran es diu Oriol, el petit Adrià i —- filla es diu Aïna. 

14) Tu i jo tenim idees molt diferents, però malgrat —— diferències ens entenem molt 

bé. 

15) Ei, Marcel, acabo de veure ——– germanes pel carrer. 

16) El teu germà i tu cuineu molt bé, ——— menjar està sempre molt bon. 

17) Tinc cotxe i moto. ————— moto és nova, però el cotxe ja és vell. 

18) La mare i jo no ens assemblem gaire, —— cara és més rodona que la d’ella, i —— 

ulls són 

més clars que els meus. 

19) Escrius molt bé, ————- poemes són molt interessants. 

20) Em deixes trucar, si us plau? ———— telèfon mòbil no té bateria. 

Exercici online possessius 

 

El Camerun 

 

Llibre:  

Unitat 1: 19, 21, 22, 23 

Gramàtica: 130, 131 

 

 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/ca/Valenci%C3%A0/Determinants/Els_possessius_mx481071kd


 

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  

 

 

 

 

Ser Poder Fer Saber Anar 

     

     

     

     

     

     



 

 

 

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 

 


