
Classe 22: 27/04/21 

Llibre: Unitat 4: 17,18, 19 

estar-se   

m’estic 

t’estàs 

s’està 

ens estem 

us esteu 

s’estan 

Exercici 3 pàgina 62 

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

ens estem a Sant Antoni 

s’està a la ciutat de València 

 

ells són a classe: 

gramàtica del llibre: pàgina 153-155: ser – estar-se 

 

Exercici 5 pàgina 63 

No sopem mai al menjador, perquè hi fa molta calor, però a l’hivern sempre hi dinem i hi 

sopem.  

Hi: pronom feble  

cclloc: menjador 

ccmanera estic cansat. Hi estic  

cccompanyia estic amb tu.   Hi estic  

ccinstrumental:  estic tallant el pa amb el ganivet. Hi estic tallant el pa.  

 

EN:   si fem la pregunta Què al verb i té resposta es posa EN 

substantius indeterminats - EN 

quants banys hi ha? 

n’ hi ha dos.  

el bany , aquests banys   el hi ha dos 

 

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


aniràs al supermercat?             si en aniré    sí hi aniré   si aniré  

 

Repàs nombres cardinals:  

 

27.198.517 –       vint-i-set milions cent noranta-vuit mil cinc-cents disset 

 

21-29:   vint-i-dos 

31-99:  trenta-tres 

201-99   dos-cents  

576.426.719 -   cinc-cents setanta-sis milions quatre-cents vint-i-sis mil set-cents dinou 

Nombres ordinals 

Primer/primera Onzè 

Segon/segona Dotzè 

Tercer/tercera Tretzè 

Quart/quarta 43: quaranta-tresè  / quaranta-tresena 

Cinquè/ cinquena 34: trenta-quatrè 

Sisè /sisena 58: cinquanta-vuitè / cinquanta-vuitena 

Setè / setena 91: noranta-unè  / noranta-unena  

Vuitè 65: seixanta-cinquè 

novè 72:  setanta-dosè 

Desè 86: vuitanta-sisè 

 

Pretèrit Perifràstic (passat acabat, ahir, la setmana passada, el dia 2 de gener) 

anar +  infinitiu 

vaig anar (yo fui) 

vas anar (tu fuiste) 

va anar (el fue) 

vam anar (nosotros fuimos) 

vau anar (vosotros fuisteis) 

van anar (ellos fueron)  

 

ellos ayer estudiaron catalán:   Ells ahir van estudiar català 

 

No pude hacer los ejercicios porque tuve que trabajar 

No vaig poder fer els exercicis perquè vaig haver de treballar 

he de: haver 

 

 

 

 



tenir + que  

Present:  he de treballar                                       -  tengo que trabajar  

Passat :  vaig haver de treballar                         -  tuve que trabajar 

Present continu:  estic havent de treballar       -  estoy teniendo que trabajar  

Futur:  hauré de treballar                                     -   tendré que trabajar  

Pret perfet: passat d’avui.   He hagut de           -  he tenido que trabajar  

 

 


