
Clase 3 

Escriu el nom de les lletres en català:  

a – a 
b – be 
c- ce 
ç -  ce trencada 
d – de 
e - e 
f – efa 
g – ge 
h – hac 
i – i 
j – jota 
k – ca 
l – ela 
m – ema 

n – ena 
ñ: ny 
o – o 
p – pe 
q – cu 
r – erra 
s – essa 
t – t 
u – u 
v – ve Baixa 
w – ve doble 
x – ics 
y i grega 
z – zeta 

 

Escriu els pronoms personals: 

jo 

tu 

ell, ella, vostè 

nosaltres 

vosaltres 

ells, elles, vostès 

 

Escriu els pronoms reflexius: 

em 

et 

es 

ens 

us 

es 

 

Escriu com van els accents en català 

a, e, i, o, u 

à     è é    í    ò ó   ú 

 

 

 



Apostrofació 

 

L’Ocell L’Oca L’Ungla La infermera 

L’Elefant La Història L’ovella  La Unitat 

L’hospital L’any L’ílla La Intel·ligència 

La hipòtesi L’últim La Humitat L’Elena 

La Inmaculada L’ Isaac La Isabel L’Indi 

 

Regla general: s’apostrofen les paraules que comencen amb vocal o h 

 

Excepcions: les paraules femenines que comencen amb i o u àtones NO s’apostrofen 

 

Isabel:   

    I  sa   bel      la Isabel  

   Úr-su-la     l’Úrsula 

 

Infermer:  In fer mer   -  l’infermer 

àtones:    pa—re   

tònica:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tradueix:  

Articles determinants: el, la, els, les 

el coche, la casa, los coches, las mujeres -   

el cotxe, la casa, els cotxes, les cases 

 

Articles indeterminats: un, una, uns, unes 

un ordenador, una mesa, unos hombres, unas casas  

un ordinador, una taula, uns ordinadors, unes cases 

 

Demostratius:  

aquest, aquesta, aquests, aquestes 

aquell, aquella, aquells, aquelles 

 

este coche, esta casa, estos coches, estas casas 

aquest cotxe, aquesta casa, aquests cotxes, aquestes cases 

aquel coche, aquella casa, aquellos coches, aquelles casas 

aquell cotxe, aquella casa, aquells cotxes, aquelles cases 

 

Possessius:  

mi coche, mi casa, mis coches, mis casas 

el meu cotxe, la meva casa, els meus cotxes, les meves cases 

tu coche, tu casa, tus coches, tus casas 

el teu cotxe, la teva casa, els teus cotxes, les teves cases 

su coche, su casa, sus coches, sus casas 

el seu cotxe, la seva seva casa, els seus cotxes, les seves cases 

nuestro coche, nuestra casa, nuestros coches, nuestras casas 

el nostre cotxe, la nostra casa, els nostres cotxes, les nostres cases 

vuestro coche, vuestra casa, vuestros coches, vuestras casas 

el vostre cotxe, la vostra casa, els vostres cotxes, les vostres cases 

su coche, su casa, sus coches, sus casas 

el seu cotxe, la seva casa, els seus cotxes, les seves cases 

 

una dubte  -  un dubte 

singular -  plural:  

---s   home -  homes 

--es  casa   -   cases 

 



Conjugar verbs bàsics (PRESENT) 

Ballar   AR Témer   ER Perdre    RE Dormir   IR 

Ballo Temo Perdo Dormo 

Balles Tems Perds Dorms 

Balla Tem Perd Dorm 

Ballem Temem Perdem Dormim 

Balleu Temeu Perdeu Dormiu 

Ballen Temen Perden dormen 

 

Escriu un verb reflexiu que comenci amb consonant i un que comenci amb vocal 

Dutxar-se Afaitar-se 

Em dutxo M’ afaito  

Et dutxes T’afaites 

Es dutxa S’afaita 

Ens dutxem Ens afaitem 

Us dutxeu Us afaiteu 

Es dutxen S’afaiten 

 

 

 

 


