
Classe 5: 18/03/21  

 

Llibre 

Unitat 1: 8, 9, 10, 11, 12 

Gramàtica: 140, 141 

 

Les hores:  

15 un quart  : 15+5: 20  un quart i cinc  

30 dos quarts   35:  15+15+5:  dos quarts i cinc 

45 tres quarts   50: 15+15+15+5: tres quarts i cinc 

 

10:00 – són les deu 

10:05 -  són les deu i cinc 

10:10 -  són les deu i deu 

10: 15 – és un quart d’onze   15   -                 falten cinc minuts per a un quart i cinc d’onze 

10:20 – és un quart i cinc d’onze          15+5    falten cinc minuts per a un quart i deu d’onze 

10:25 -  és un quart i deu d’onze          15+10 

10:30 -  són dos quarts d’onze              15+15 

10:35 -  són dos quarts i cinc d’onze   15+15+5 

10:40 -  són dos quarts i deu d’onze   15+15+10 

10:45 -  són tres quarts d’onze            15+15+15 

10:50 -  són tres quarts i cinc d’onze  15+15+15+5 

10:55 -  són tres quarts i deu d’onze  15+15+15+10 

10:23 – falten dos minuts per un quart i deu d’onze                 15+10:     25    

10:44 – falta un minut per a tres quarts d’onze 

10:57 – falten tres minuts per a les onze 

10:49 – falta un minut per a tres quarts i cinc d’onze 

 

Exercicis:  

13:15:   és un quart de dues                      15 

14:25:  és un quart i deu de tres              15+10: 25 

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

17:20:   és un quart i cinc de sis              15+5: 20 

18:30    són dos quarts de set                 15+15: 30 

19:45    són tres quarts de vuit               15+15+15: 45 

20:50    són tres quarts i cinc de nou 15+15+15+5: 50 

21:25    és un quart i deu de deu              15+10: 25 

12:55     són tres quarts i deu d’una        15+15+15+10: 55 

15:47    falten tres minuts per a tres quarts i cinc de quatre         15+15+15+5: 50 

19:32:   falten tres minuts per a dos quarts i cinc de vuit     15+15+5: 35 

 

 



dos cotxes 

dues dones 

les dues 

Traducció: 

Hola, Ana. Te va bien quedar mañana?. Tengo mucho trabajo, pero me gustaría ir a tomar 

alguna cosa. Mira, a las siete termino, después voy al gimnasio y salgo a las ocho y cuarto. 

Tengo que pasar por casa a cambiarme e ir a buscar el coche. Yo calculo que a las nueve menos 

cuarto ya estaré. A las nueve y media he quedado con Álex delante del auditorio para comer 

alguna cosa antes del concierto. O sea que de nueve menos cuarto a nueve y cuarto tengo 

libre. ¿Te va bien? 

Hola Anna. Et va bé quedar demà? Tinc molta feina, però m’agradaria anar a prendre alguna 

cosa. Mira, a les set plego, després vaig al gimnàs i surto a un quart de nou.  

Tinc que He de passar per casa a canviar-me i anar a buscar/cercar el cotxe. Jo calculo que a 

tres quarts de nou ja hi estaré. A dos quarts de deu he quedat amb l’Àlex davant de l’auditori 

per menjar alguna cosa abans del concert. Es a dir, que de tres quarts de nou a un quart de 

deu tinc lliure. Et va bé?  

para:    per a 

para:  infinitiu  per poder , per estudiar   

20:45h  -  son tres quarts de nou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


