
Classe 7: 10/03/21 

Llibre: Unitat 1: 24, 25. 

Gramàtica: 132 - 133 

Gentilicis:  

xinès 

anglès 

danès 

polonès 

Interrogatius:  

què  -        què fas?  

per què -  per què estudies català?  

perquè  -   estudio perquè m’agrada 

quan -  quan puc tornar de vacances una altra vegada?  

qui -  “quién”   -   qui ets tu? 

com   “cómo”   -   com et dius? 

on       “dónde”  -    on ets?  

d’on   “de dónde”   d’on ets?  

quin – quin cotxe t’agrada? -   quin ordinador em recomanes?  

quina – quina casa t‘agrada? – quina taula és més barata?  

quins -  quins cotxes t’agraden? – quins colors t’agraden? 

quines – quines cases t’agraden? – quines cases són més barates?  

Quant -  quanta  - quants – quantes 

quant:   quant costa això -  allò  

quanta: quanta gent nova hi ha aquí  

------------- 

és –   és simpàtic    verb 

es –   es pentina      pronom 

un altre: otro  

una altra: otra 

uns altres: otros 

unes altres: otras  

vegada: vez  

--------------- 

 

 

 

 



Veure Tenir Ser Voler 

Veig Tinc Soc Vull  

Veus Tens Ets Vols 

Veu Té És Vol 

Veiem Tenim Som Volem 

Veieu Teniu Sou Voleu 

Veuen Tenen Són  Volen 

 

Veure:  

no puc veure la casa 

En David veu totes les errades del alumnes 

Ell veu la televisió 

Ells veuen el partit de futbol 

Veig com beuen cervesa quan veuen el futbol 

 

Tenir:  

Jo tinc un ordinador a la meva casa 

No tinc cotxe perquè és molt car 

Tenim moltes ganes de menjar perquè és tard 

Ell té molta feina a la seva casa 

Jo tinc molta sort 

Ser: 

jo soc d’Espanya però visc a Eivissa.  

En Joan és valent perquè no té por.  

En David és un professor molt exigent amb els verbs 

Soc com l'elefant lent però efectiu 

 

 

verb incoatiu:  IR: 99%   EIX 

construir:  

servir 

partir 

compartir  

divertir 



 

verb reflexius:  -se 

afaitar-se, pentinar-se, dutxar-se, divertir-se 

 

Parcialment irregulars:  

Llogar  g---gu Abraçar  ç---c Buscar   c---qu Bromejar   j---g Partir  (eix) 

Llogo abraço Busco Bromejo Parteixo 

llogues Abraces Busques Bromeges Parteixes 

lloga Abraça Busca Bromeja Parteix 

Lloguem Abracem Busquem Bromegem Partim 

Llogueu Abraceu Busqueu Bromegeu Partiu 

lloguen abracen Busquen Bromegen   parteixen 

 

ure  - dre--- to be continued. 

possessius   

 

 

 

 

 

 

 


