
Classe 6: 23/03/21 

Llibre: Unitat 1: 15, 16, 17,18 i 21 (casa) 

Gramàtica: 141, 142, 143 

 

Traducció castellà-català 1 (casa) 

 

Repàs de les hores:  

10:13  -  falten dos minuts per a un quart d’onze 

10:45 – són tres quarts d’onze 

16:30 – són dos quarts de cinc de la tarda 

19:20 – és un quart i cinc de vuit del vespre 

20:15 – és un quart de nou 

09:35 – són dos quarts i cinc de deu 

12:50 – són tres quarts i cinc d’una 

 

 

06:00 -  13:00  del matí 

13:00 – 18:00 de la tarda 

18:00 – 21:00 del vespre 

21:00 -  01:00 de la nit 

01:00 – 06:00 de la matinada 

 

Repàs de nombres cardinals: 

125.716 – cent vint-i-cinc mil set-cents setze 

 

disset: 17 

divuit: 18 

dinou: 19 

 

21-29:  vint-i-dos 

30-99:   trenta-dos 

201-999:  dos-cents     

 

4.547.029  quatre milions  cinc-cents quaranta-set mil vint-i-nou 

516.226.495   cinc-cents setze milions dos-cents vint-i-sis mil quatre-cents noranta-cinc 

 

 

 

 

 

https://cepacatala.files.wordpress.com/2019/03/traduccions-castella-catalc3a0-1.pdf


Repàs de nombres ordinals: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 23, 46 (pis) 

1- primer pis 

2 - segon 

3 - tercer 

4 -quart 

5 - cinquè 

6 - sisè 

7- setè 

8 - vuitè 

9 - novè 

10 - desè 

14 - catorzè 

23 – vint – i - tresè 

46 – quaranta-sisè 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 23, 46 (planta) 

1- primera 

2 - segona 

3 - tercera 

4 - quarta 

5 - cinquena 

6 - sisena 

7- setena 

8 - vuitena 

9 - novena 

10 - desena 

14 - catorzena 

23 – vint-i-tresena 

46 – quaranta-sisena 

 

Repàs de verbs irregulars: 

divertir-se  

escriure  

deure 

tenir  

buscar 

aprendre 

avorrir-se 

poder 

anar 

amagar 

caçar 

defendre 

 



divertir-se   ir: eix escriure   ure-c Deure   ure--c tenir 

Em diverteixo Escric Dec Tinc 

Et diverteixes Escrius Deus Tens 

Es diverteix Escriu Deu Té 

Ens divertim Escrivim Devem Tenim 

Us divertiu Escriviu Deveu Teniu 

Es diverteixen escriuen deuen tenen 

 

Buscar  ca---qu Aprendre Avorrir-se Poder 

Busco Aprenc M’avorreixo Puc 

Busques Aprens T’avorreixes Pots 

Busca Aprèn S’avorreix Pot 

Busquem Aprenem Ens avorrim Podem 

Busqueu Apreneu Us avorriu podeu 

busquen Aprenen S’avorreixen poden 

 

Anar Amagar  gar--gu Caçar  ç----c Defendre  dre---c 

Vaig Amago Caço Defenc 

Vas Amagues Caces Defens 

Va Amaga Caça defèn 

Anem Amaguem Cacem Defenem 

Aneu Amagueu Caceu Defeneu 

Van Amaguen Cacen defenen 

 

 

Exercicis verbs 1 online 
 

Exercici verbs 2 online 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://enxaneta.info/verbs/select.php
http://www.verbscatalans.com/conj/temps.php


Repàs de verbs castellà - català 

No sé qué hacer con los perros de mi amigo. Están todo el día fuera de casa, en la calle y solo 

vuelven para comer y dormir. 

Vengo a la escuela donde tu estudias los jueves y los sábados porque quiero aprender catalán 

y aprobar el examen oficial que se hace en enero de 2021. 

Empiezo a trabajar cada día a las nueve de la mañana y salgo de mi trabajo a las ocho de la 

noche. Eso sí, descanso de una a tres para comer y después entro a la oficina con mis 

compañeros de trabajo. 

Tengo que ir a la clínica porque estoy enfermo. Me encuentro muy mal, me duele la cabeza, 

creo que tengo gripe. 

Escribo siempre correos electrónicos a mis amigos porque ahora estamos confinados debido a 

la grave crisis sanitaria que vivimos. 

Creo que la situación actual todavía tiene que mejorar. Si la gente no abre las ventanas en las 

aulas no sirve de nada llevar mascarilla. 

Algunos fines de semana voy con mi hermano y unos amigos a jugar a baloncesto. Vamos a la 

pista de un instituto. A veces nos encontramos a gente jugando y hacemos un partido. Cuando 

acabamos llevo a mi hermano a su casa porque no tiene coche para ir. 

 

 

No sé què fer amb els gossos del meu amic. Estan tot el dia fora de casa, al carrer i només 

tornen per a menjar i dormir. 

Vinc a l'escola on tu estudies els dijous i els dissabtes perquè vull aprendre català i aprovar 

l'examen oficial que es fa al gener de 2021. 

Començo a treballar cada dia a les nou del matí i surto del meu treball a les vuit de la nit. Això 

sí, descans d'una a tres per a menjar i després entro a l'oficina amb els meus companys de 

treball. 

He d'anar a la clínica perquè estic malalt. Em trobo molt malament, em fa mal el cap, crec que 

tinc grip. 

Escric sempre correus electrònics als meus amics perquè ara estem confinats a causa de la 

greu crisi sanitària que vivim. 

Crec que la situació actual encara ha de millorar. Si la gent no obre les finestres a les aules no 

serveix de res portar mascareta. 

Alguns caps de setmana vaig amb el meu germà i uns amics a jugar a bàsquet. Anem a la pista 

d'un institut. A vegades ens trobem a gent jugant i fem un partit. Quan acabem porto al meu 

germà a la seva casa perquè no té cotxe per a anar-hi. 

 


