
Classe 14: 30/04/21 

Exercicis llibre: Unitat 4: 11, 13, 14, 17 

Teoría pàgina 155, 156 hi ha, és, estar 

https://www.auladecatala.com/usos-de-ser-i-estar/ 

Hi ha: hay  

Ser: Per indicar lloc (puntual)                   les claus són al calaix 

Estar:  estar-se a un lloc:                           m’estic a Sant Antoni 

Repàs exercici 2 pàgina 62 

en + un, una, uns, unes      - en una casa    

 a +  el, la, els, les  -     a la casa, al carrer 

  

Expressions de lloc: 

Dalt: arriba 

Baix: abajo 

 

Sobre: encima 

Sota: debajo 

Baix: bajo 

costar: al lado 

Dalt: arriba 

davant: delante 

darrera: detrás 

dins: dentro 

entrant: entrando 

Fons: fondo 

fora: fuera 

sobre: encima 

voltant: alrededor 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.auladecatala.com/usos-de-ser-i-estar/


4 frases Present continu 

ballar:    AR:  ANT  

estic ballant 

estàs ballant 

està ballant 

 

fer:    ER/RE: ENT 

estic fent 

estàs fent 

està fent 

dormir:   IR:   INT 

estic dormint 

estàs dormint 

està dormint 

viure:                        VIVIR:   estoy viviendo  

estic vivint  

estàs vivint 

està vivint 

beure:                      beber 

estàs bevent 

 

escriure:            escribir:   estoy escribiendo 

estic escrivint 

estàs escrivint 

està escrivint 

 

exemple:  

1. Andrés le está escribiendo una carta a sus padres porque ellos están viviendo en Suiza. 

(escriure, viure) 

L’Andrés li està escrivint una carta als seus pares perquè ells estan vivint a Suïssa.  

 

 

2. Aún no somos novios, nos estamos conociendo. (conèixer)  

Encara no som nuvis, ens estem coneixent 

 

3. Antonio está practicando los verbos    (practicar) 

L’Antoni està practicant els verbs 

 

4. Estamos hablando del tema de la clase   (parlar) 

Estem parlant del tema de la classe  

 

 

 



 

Nuestro amigo no està viviendo todavía en casa de mi hermano porque està estudiando fuera. 

El nostre amic no està vivint encara a casa del meu germà perquè està estudiant fora. 

 

estás siendo: estàs sent 

estoy yendo: estic anant 

estás jugando: estàs jugant 

están peinándose: s’estan pentinant 

esta siendo: està sent 

estáis teniendo: esteu tenint  

viure:   vivir    

estic vivint  

Possessius:  

mi coche:  el meu, la meva, els meus, les meves 

tu coche: el teu, la teva, els teus, les teves 

su coche: el seu, la seva, els seus, les seves 

nuestro coche: el nostre, la nostra, els nostres, les nostres 

vuestro coche: el vostre, la vostra, els vostres, les vostres 

su coche:  el seu coche, la seva, els seus, les seves 

 

4 frases Pretèrit Perifràstic 

 

caminé:   vaig caminar 

fuiste:  vas anar 

escribió:  va escriure 

jugamos:   vam jugar 

leisteis:    vau llegir 

estudiaron: van estudiar 

se peinó:   es va pentinar 

te afeitaste:    et vas afaitar  



1. No pude (poder) coger el autobús porque salí (sortir) tarde de la escuela ya que el 

profesor puso (posar) un examen muy largo. 

No vaig poder agafar l’autobús perquè vaig sortir tard de l’escola ja que el professor va posar 

un examen molt llarg.  

 

2. Mi hermano salió del aeropuerto a las diez y media pero no llegó a casa hasta las doce 

menos cuarto de la noche ya que el avión salió con retraso. 

El meu germà va sortir de l’aeroport a dos quarts d’onze però no va arribar a casa fins a tres 

quarts de dotze de la nit ja que l’avió va sortir amb retard.  

 

3. Isabel se compró un coche nuevo la semana pasada porque encontró una oferta muy 

buena por Internet. Primero fue con su amiga a verlo y después ya se decidió a 

comprarlo. 

La Isabel es va comprar un cotxe nou la setmana passada perquè va trobar una oferta molt 

bona per Internet. Primerament, va anar amb la seva amiga a veure’l i després ja es  va decidir 

a comprar-lo.  

 

4. Ayer fui a la escuela de música y me apunté a clases de piano. Siempre quise tocar este 

instrumento. Después cogí el coche y llegué a mi casa justo cuando mi mujer terminó 

de hacer la comida. 

Ahir vaig anar a l’escola de música i em vaig apuntar a classe de piano. Sempre vaig voler tocar 

aquest instrument. Després vaig agafar el cotxe i vaig arribar a la meva casa just quan la meva 

dona va terminar de fer el dinar/menjar.  

 

 


