
Classe 30: 18/05/21 

Avui dia, en el món occidental no està ben vist que els infants treballin, 

però al Nepal n’hi ha que són picapedrers, cambrers, forners, sabaters… 

 

en hi ha ---  n’hi ha  

 

Saben que tindran poques oportunitats de viure amb comoditats, però els seus ulls miren cap 

a les muntanyes més boniques del món i ens conviden a anar-hi. 

 

El futur  

El futur: verbs regulars e irregulars 

 
estudiaran:     estudiaran     

comeremos:   menjarem 

cocinará:       cuinarà 

trabajarás:    treballaràs 

jugaréis:       jugareu 

cantaré:        cantaré 
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Me gustaría ir a esquiar, pero no sé si habrá nieve. Yo esquiaré y mi marido irá 
a un balneario que hay cerca de las pistas. 

M’agradaria anar a esquiar, però no sé si hi haurà neu. Jo esquiaré i el meu 
marit anirà a un balneari que hi ha a prop de les pistes.  

A él no le gusta esquiar i no soporta el frío. Por la noche, quedaremos con unos 
amigos que ya subieron ayer.  

A ell no li agrada esquiar i no suporta el fred. A la nit, quedarem amb uns amics 
que ja van pujar ahir. 

Perifràstic:  

vaig ballar -  
vaig cantar – vas dormir 
vas cantar – vas treballar -  
va cantar  - va córrer 
vam cantar – vam dinar 
vau cantar – vau jugar 
van cantar – van sortir 
vaig cantar 
vau saltar 
bebieron:  van beure  

vaig jugar 
 

Haremos una excursión hacia el interior de Cataluña. Visitaremos unas 
comarcas que no conocemos.  

Farem una excursió cap a l’interior de Catalunya. Visitarem unes comarques 
que no coneixem.  

Hacer: fer 

No nos importa si llueve, porque nos gusta la lluvia. Saldremos el sábado bien 
temprano y volveremos el domingo por la tarde, después de comer. 

No ens importa si plou, perquè ens agrada la pluja. Sortirem el dissabte molt 
d’hora i tornarem el diumenge a la tarda, després de dinar, havent dinat.  

No queremos encontrar colas. Este fin de semana quedaremos en Denia con 
unos amigos para hacer surf.  



No volem trobar cues. Aquest cap de setmana quedarem a Dènia amb uns 
amics per fer surf. 

Parece que hará viento y nos lo pasaremos muy bien. Aunque llueva no 
cambiaremos de planes, porque de todas maneras nos mojaremos. 

Sembla que farà vent i ens ho passarem molt bé.  

Encara que plogui no canviarem de plans, perquè de totes maneres ens mullarem.  


