
Classe 9: 13/04/21 

Exercicis del llibre: Unitat 2: 4, 7, 8, 9, 10, 11 

Traducció castella-català 4 

 

Nocions espai temporals 

 

 

Continuar amb aquest exercici: https://cepacatala.files.wordpress.com/2018/10/gens-

res.pdf 

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

 

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: bastant positiu 

 

PROU: bastant negatiu – suficiente 
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1. Completa les frases següents amb gens o res: 

a) No hi ha gens de pa. 

b) Encara no hem aconseguit res 

c) Això no està gens bé. 

d) No li va semblar gens correcte que no li diguessis  res 

e) Aquest catàleg no és  gens útil, no diu res que valgui la pena. 

f) Com que no teníem  gens fam, no hem pres res 

g) Els teus amics no tenen  gens d’imaginació. 

h) Els lladres els van deixar sense res però això no els va desanimar gens 

i) Ho sento, però no domino gens aquest tema. 

j) Té fama de savi, però el cas és que no està gens informat sobre res 

k) Els teus col·legues no ens han ajudat a fer res no són gens amables. 

 

2. Completeu les frases següents amb cap, res, gens i ningú: 

a) Em vas dir que no volies gens de sucre per al teu cafè. 

b) No has tastat  cap canapè. 

c) En Josep sempre crida, no és ___gens_ simpàtic. 

d) Si no tens __res__ per a mi, me’n vaig. 

e) M’agradaria saber què va passar, però no m’ho diu ningú 

f) Què t’amagues a la butxaca? Qui jo? Jo no amago mai res 

g) No hi ha cap missatge per a mi? No, no n’hi ha _cap___. 

h) Has llegit els llibres que t’he deixat? No, perdona però encara no n’he llegit cap 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Completeu els buits del text següent amb cap, res, gens i ningú: 

1. No hi ha res a fer. Ningú no sap què va passar exactament.  

 

2. Això no m’agrada gens.   

 

3. No m’ho puc explicar. Cap dels assistents va veure res.  Però, algú ho havia de 

veure!  

 

4. De vegades penso que res d’això pot ser veritat.  

 

5. En cap ocasió m’he enfrontat a una situació com aquesta.  

 

6. No sé, potser no faré res.  Esperar. Però, que ningú pensi que serà molt de temps.  

 

7. No hi ha cap circumstància que em pugui detenir.  

 

8. Em quedaré assegut, prenent el meu cafè sol, sense gens de sucre, i esperant que 

ningú no em trobi a faltar. 

 

1. Em trobo bé. No em passa res.  

2. És estrany, no ha vingut encara ningú i havíem quedat tots a les tres. 

3. Què hi ha a la pantalla de l'ordinador? Se n’ ha anat la llum i no hi ha res. 

anar-se’n 

me’n vaig 

te’n vas 

se’n va 

ens n’anem 

us n’aneu 

se’n van 

 

4. Podeu posar-nos una mica més de llet? Ho sentim/ ens sap greu. No en queda gens. 

5. Voleu dir-me qui hi havia a casa? No hi havia ningú 

6. Què hi ha davall de l'armari? No hi ha res 

7. Qui hi ha davall de l'armari? No hi ha ningú 

8. Ja has corregit els exàmens? No, encara no n’ he corregit cap 



10. A l'ombra no fa gens de calor, però no trobo cap lloc on no faci sol. 

 

1. En tot el matí no hem treballat gens.  

2. En tot el matí no hem fet res 

3. Ho lamento, però no tinc cap bolígraf per a deixar-te. 

4. En Josep i en Pere són germans però no s'assemblen gens 

5. Na Susanna és molt valenta. No l’ espanta res.  

6. A l'armari no queda cap tovallola neta. 

7. El seu comportament no m'agrada gens 

8. La pel·lícula no és res de l'altre món. 

9. La pel·lícula no és gens divertida. 

10. Queden activitats per a resoldre? No, no en queda cap 

Repàs de verbs: 

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 no gente abre las ventanas 

en las aulas no sirve de nada llevar mascarilla. 

Algunos findes 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 hacemos 

un partido. Cuando acabamos llevo a mi hermano a su casa porque no tiene coche 

para ir. 

 

Pretèrit Perfet 

Fotocòpia 

https://cepacatala.files.wordpress.com/2020/11/classe-15.pdf


 


