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Traducció castellà-català 2 

 

Dictat Els Flams A2 gener 2020 

Los flanes son unos postres dulces y elásticos que degustamos a cucharadas. Para hacer un 

buen flan tradicional tenéis bastante con tres ingredientes: huevos, azúcar y leche. Después 

podemos añadir aromas, como la vainilla, u otros ingredientes como el queso, el coco y el 

chocolate.  

Hoy te explicamos cómo se hacen y cómo nos gusta comernos los flanes.  

El secreto de los flanes es que se cuecen al horno, pero con la técnica del baño maría; es decir, 

dentro de una palangana llena de agua. De esta manera el flan se cuece más poco a poco, y 

con una temperatura que es igual en todo el molde.  

Sois de los que se chupan los dedos con el caramelo o de los que se dedican a sacarlo con la 

cucharilla. Este jarabe no es más que una mezcla de agua y azúcar, que coge este color a 

medida que el azúcar se va calentando.  

Aunque son unos postres bien sencillos, hay diferentes maneras de degustar un flan. 

Directamente del molde o poniéndolo sobre un platito. También hay la opción de comerlo sin 

cuchara.  

 

La expresión estar hecho un flan significa estar un poco nervioso. Se dice así porque cuando 

estamos nerviosos temblamos ligeramente, como el flan cuando lo ponemos en el plato.  

 

Els flams  

Els flams són unes postres dolces i elàstiques que degustem a cullerades. Per fer un bon flam 

tradicional en tenim prou amb tres ingredients: ous, sucre i llet. Després hi podem afegir 

aromes, com la vainilla, o altres ingredients com el formatge, el coco o la xocolata. Avui 

t’expliquem com es fan i com ens agrada menjar-nos els flams.  

El secret dels flams és que es couen al forn, però amb la tècnica del bany maria; és a dir, dins 

una palangana plena d’aigua. D’aquesta manera el flam es cou més a poc a poc, i amb una 

temperatura que és igual a tot el motle. Sou dels que es llepen els dits amb el caramel o dels 

que es dediquen a treure’l amb la cullereta?  

Aquest xarop no és res més que una mescla d’aigua i sucre, que agafa aquest color a mesura 

que el sucre es va escalfant. Tot i que són unes postres ben senzilles, hi ha diverses maneres de 

degustar un flam.  

Directament del motle o posant-lo sobre un platet. També hi ha l’opció de menjar-lo sense 

cullera! L’expressió «estar fet un flam» significa 'estar una mica nerviós'. Es diu així perquè 

quan estem nerviosos tremolem lleugerament, com el flam quan el posem al plat. 

https://cepacatala.files.wordpress.com/2019/04/traduccic3b3-castella-catalc3a0-2.pdf
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3 .  

Mañana es el día.  

Sí, quedamos mañana.  

Me apetece conocerte finalmente, porque me parece que ya te conozco mucho, pero no es lo 

mismo poder verte y darte un beso. 

Sí, yo también tengo muchas ganas de hablar contigo cara a cara. Quedamos en el bar Billar, 

¿verdad que te gusta mucho? 

Sí, me gusta mucho, pero prefiero quedar en un sitio más tranquilo.  

Entonces quedamos en el café Fidel. Es un lugar muy agradable. 

¿Nos conoceremos? 

Sí, yo llevaré la misma chaqueta azul que en la foto que te envié.  

¿A qué hora te va bien? 

A las ocho de la “tarde noche”.  

Me parece perfecto.  

Hasta mañana, entonces.  

Sí, hasta mañana. Qué vergüenza, ¿verdad? 

No, mujer. Todo irá bien.  

Demà és el dia, oi? 

Sí, quedem demà.  

Em ve de gust coneixer-te finalmente, perqué em sembla que ja et conec molt, però no és el 

mateix poder veure’t i fer-te un petó 

Sí, jo també tinc moltes ganes de parlar amb tu cara a cara. Quedem al bar Billar? Oi que 

t’agrada molt? 

Sí, m’agrada molt, peró prefereixo/m’estimo més quedar en un lloc més tranquil. 

Doncs/aleshores quedem al café Fidel. És un lloc molt agradable.  

Ens coneixerem? 

Sí, jo portaré la mateixa jaqueta blava que a la foto que et vaig enviar.  

A quina hora et va bé? 

A les vuit del vespre.-  

Em sembla bé.  

Fins demà, doncs.  

Sí, fins demà. Quina vergonya, oi? 

No, dona. Tot aniré bé.  

 

  

 



 

 

 

 

5. Aquest és el contestador  

Hola Fede. ¿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 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, Fede. Et va bé quedar demà. Tinc molta feina/molt treball, però m’agradaria anar a 

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

He de passar per casa a canviar-me i anar a buscar 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. O sigui que de tres quarts de nou a un quart de deu tinc lliure. Et va 

bé? 

 

 

À 

 

 

¿Exercicis singular – plural? 

 

 



Exercicis online:  

http://enxaneta.info/activitats/plural/18/0 

http://enxaneta.info/activitats/plural/18/1 

 http://enxaneta.info/activitats/plural/18/2 

 http://enxaneta.info/activitats/plural/18/3 

 

PRONOMS INTERROGATIUS 

 

Completa les frases amb el pronom interrogatiu (o una preposició i un pronom) 

adequat. 

1. ________________ pis vius? Al tercer. 

2. ______________ ets? Sóc romanesa. 

3. _______________ és la Denisse? A baix, al menjador. 

4. ________________ va això? Molt bé. I tu? 

5. ________________ val/costa aquest llibre? Deu euros. 

6. ______________ vius? A l’Eixample. 

7. _______________ anys tens? En tinc 22. 

8. _______________ és aquest noi? És el meu company de pis. 

9. ________________ hora és? Tres quarts de set. 

10. _______________ vols els tomàquets? Els vull madurs. 

11. _____________ estudies? Periodisme. 

12. _______________ és el lavabo? Al fons del passadís a la dreta. 

13. ______________ adreça electrònica tens? 

14. ______________ és el que més t’ha agradat del viatge? La tornada (el retorn). 

15. _______________ és la teva amiga? És maca i intel·ligent. 

16. _______________ menges per esmorzar normalment? Iogurt amb cereals. 

17. _______________ vas arribar a Catalunya? Fa 3 mesos. 

18. _______________ habitacions hi ha al teu pis? N’hi ha tres. 

19. _______________ vols per beure? Una cervesa. 

20. _______________ dia vas néixer? El vint-i-tres d’abril 

 

Quantitatius: 

Teoria online: http://quartejant.blogspot.com/2012/11/els-quantitatius.html 

 

Teoria apunts: gens, gaire, res, molt, cap, ningú, prou 

CAP, és un determinant (acompanya un substantiu) que indica negació. L’usem en quantitats 

comptables (paraula: cap paraula, una paraula, dues paraules, tres paraules, etc.) 

 

GENS, és un determinant que usem per a referir-nos a quantitats no comptables (fam/gens de 

http://enxaneta.info/activitats/plural/18/0
http://enxaneta.info/activitats/plural/18/1
http://enxaneta.info/activitats/plural/18/2
http://enxaneta.info/activitats/plural/18/3
http://quartejant.blogspot.com/2012/11/els-quantitatius.html


fam /*una fam, dues fams, tres fams, etc.) 

gens de llet, gent de sucre 

 

RES, és sinònim de ‘cap cosa’, és un pronom indefinit i, per tant, no acompanya cap substantiu. 

Va referit a coses. 

 

NINGÚ, és sinònim de ‘cap persona’, és un pronom indefinit i, per tant, no acompanya cap 

substantiu. Va referit a persones. 

 

FORÇA: bastante positivo 

 

PROU: bastante negativo – suficiente 

 

 

 

 

Exemples: 

No m’agrada gens aquesta porta – no me gusta nada 

No m’agrada gaire anar al cinema – no me gusta mucho (de poco) ir al cine 

A la taula no hi ha res – En la mesa no hay “ninguna cosa” De res – de nada 

M’agrada molt aquest plat – Me gusta mucho este plato 

 

Cap: cabeza, jefe, fin semana, hacia, ningún, Tinc mal de cap 

El meu cap em mareja molt 

El cap de setmana aniré al cinema amb la meva mare. Aniré cap a la dreta per buscar/cercar la 

sortida 

No hi ha cap llibre a la classe de català per llegir. No hi ha ningú – No hay nadie en la casa 

No hi ha cap cotxe – No hay ningún coche 

No hi ha gens d’oli – No hay nada de aceite 

No hi ha res – No hay nada 

No he dormit gens– No he dormido nada 

Ja en tinc prou – Ya tengo bastante/suficiente 

No em caus gens bé – No me caes muy bien 



No m’agrada gens aquesta persona – No me gusta nada esta persona 

 

Exercicis quantitatius: 

Exercici 1 
Exercici 2 
Exercici 3 
Exercici 4 
 

quantitatius tema 3 

 

 

 

 

 

 

 

Resum dels usos més habituals SER – ESTAR 

Teoria online - enxaneta 

exercicis: 116, 119, 120 

 

Verb ser: 

1. Existir, haver-hi, tenir lloc com a fet. Ex.: això serà així.  

2. Realitzar-se una cosa en sentit locatiu o temporal. Ex.: el cercavila serà a les deu; els 

concursos seran al carrer.  

3. Destinació. Ex.: aquests contes són per al meu germà.  

4. Ser en un lloc. Ex.: jo era a la plaça; no has estat mai als Pirineus?; ells ara són a baix. On són 

els llibres? La camisa és a l’armari. El teatre és al barri vell.  

5. Acompanyar a algú. Ex.: demà serà amb tu tot el matí.  

6. Verb copulatiu que s'usa per a afirmar que el subjecte posseeix una qualitat o atribut. Ex.: el 

paper és blanc; l'anell és d’or; la sopa és calenta; la finestra és oberta. 

7. Per a afirmar que el subjecte pertany a una categoria o classe. Ex.: el seu germà és 

arquitecte; el gos és un mamífer; el seu pare és el mestre del poble.  

8. Pertànyer a algú, procedir d’algú. Ex.: la camisa és d’ella; la culpa és vostra.  

9. Formar part d’un grup. Ex.: jo era de l'equip.  

10. Auxiliar per a formar la veu passiva. Ex.: el cotxe ha estat comprat pel mestre. 

https://www.ua.es/personal/robert.escolano/aprenentatge/exercicis/exercicis/aprofundiment/indefinits/gensres01.htm
https://www.ua.es/personal/robert.escolano/aprenentatge/exercicis/exercicis/aprofundiment/indefinits/gensres02.htm
http://www.projectiu.org/assignatures/valencia/projectes/webgrama3/practica2.html
https://cepacatala.files.wordpress.com/2018/10/gens-res.pdf
https://cepacatala.wordpress.com/2018/10/09/tema-3-2/
https://cepacatala.wordpress.com/2018/10/09/tema-3-2/
http://enxaneta.info/teoria/ser-estar/55


 

Verb estar: 

1. Romandre durant un espai de temps més o menys llarg. Ex.: vuit hores hi vaig haver d’estar 

de guàrdia; demà seré a Reus a les nou i m'hi estaré 2 hores; van estar tres mesos a la platja.  

2. Habitar o viure en un lloc. Ex.: ells ara s’estan al carrer Major; el meu germà s’està a Roma.  

3. Mantenir-se, per algun temps en una actitud, estat, condició o fent una cosa. Ex.: estar 

dempeus; estar de dol; estar de vacances.  

4. Algú, tenir temporalment una qualitat, atribut o propietat. Ex.: ell està malalt; no estic 

satisfet; ella està trista.  

5. Amb un participi, expressa el resultat de l’acció. Ex.: ella està enrabiada; ells estan cansats.  

6. Deixar de fer alguna cosa. Ex.: estigues quiet!  

7. Privar-se d'alguna cosa, no fer una cosa. Ex.: jo me n’estic de menjar xocolata.  

8. Consistir en. Ex.: tot està que ell no ho digui a ningú.  

9. Davant d'un infinitiu introduït per la preposició per, indica que l’acció indicada per aquell 

infinitiu no ha succeït o és imminent que succeeixi. Ex.: la sopa encara està per fer; el autobús 

està per arribar.  

10. Prestar atenció a algú. Ex.: ara ja estic per tu.  

11. Davant d'un gerundi, indica que l'acció indicada per aquell gerundi s'està realitzant. Ex.: ell 

està llegint un llibre; elles estaran dinant encara.  

12. Usar cert temps per a fer alguna cosa. Ex.: per a acabar ha estat tres dies; van estar tot 

l’hivern representant la funció. 

 

Exercici ser -  estar 

 

 

 

 

 

http://www.aldeaglobal.net/cat5estrelles/classicserestarduesopcions1.htm

