
Classe 4 

ballar: 

els nois ballen millor que els nens 

nosaltres ballem sevillanes amb la meva germana a casa seva 

el meu fill balla salsa a l’acadèmia de ball 

el turistes ballen a la discoteca perquè ara ja es pot 

vosaltres balleu malament a la festa de la Maria.  

 

Témer  

Ells temen quan dormen a la nit perquè hi ha sorolls i són petits 

Els ratolins temen als gats perquè es llei de vida 

La meva amiga tem a les aranyes 

El meu cosí tem als ocells quan va al bosc 

Jo temo als raigs a l’hivern quan hi ha tempesta 

 

Perdre  

La meva esposa perd les seves claus sovint, sempre està igual... 

Nosaltres perdem molts diners al banc perquè paguem molts interessos.  

Vosaltres us perdeu pel camí per anar a classe 

Jo perdo sempre jugant a les cartes amb el meu fill 

El meu marit perd l’anell de boda perquè és molt despistat  

 

dormir 

Dormo moltes hores els diumenges perquè no treballo. 

Tu dorms sempre amb un pijama calentet 

Ell dorm molt els cap de setmana perquè té temps 

Ells dormen poc a la nit perquè es desperten a les set del matí 



El meu germà i jo dormim a la mateixa perquè no hi ha més habitacions 

 

 

 

Pentinar-se  

A la meva filla no li agrada pentinar-se perquè li fa mal 

Pentino els cabells del meu gos després del bany  

Ens pentinem cada matí abans d’anar a treballar 

Avui em pentino perquè és l’aniversari de la meva germana 

Jo em pentino amb un raspall vermell perquè m’agrada aquest color 

 

Agradar  

M’agrada menjar amb els meus amics els caps de setmana a un restaurant 

(què + on + amb qui +  perquè) 

A mi m’agrada viatjar molt al sud perquè no m’agrada el fred 

Al meu fill li agrada molt jugar a futbol perquè el practica des de petit.  

Ens agrada veure futbol a la televisió perquè volem que guanyi el nostre 

equip 

El teu amic li agrada molt fer esport al camp tot sol perquè li agrada molt 

la natura.  

que + on + amb qui +  perquè 

hacer: fer 

servir --- eix 

Serveixo sopa al sopar totes les nit a dos quarts de nou perquè és un plat 

lleuger 

Al teu lloc de treball ets tu qui serveixes a la barra del bar perquè t’agrada 

fer-lo 

Em serveixo l’ aigua poc a poc per no vessar-la al terra. 



Els cambrers serveixen als clients perquè és la seva feina i ho fan contents 

En/el Pep serveix un bon dinar al seu restaurant 

a: en  

tierra: terra 

suelo: terra  

en la classe -  a la classe 

en el Trabajo -   al treball 

 

fregir: 

Jo fregeixo patates els divendres perquè m’agrada cuinar amb els meus 

amics 

Vosaltres fregiu els pebrots amb oli de gira-sol perquè surten més bons 

 

vestir-se: 

El meu avi sempre es vesteix amb xandall perquè els jeans no li agrada.  

Em vesteixo tots els dies a les vuit del matí per anar a treballar  

la mañana:          el matí 

la tarde:               la tarda 

la tarde noche:   el vespre 

la noche:              la nit 

la madrugada:   la matinada 

 

Obrir: 

Els supermercats obren a les nou del matí a tot el poble 

Jo obro la porta cada vegada que arribo a casa després de treballar.  

 

Omplir: 

Després de beure tu omples les ampolles d’aigua i les deixes preparades 

pel dia següent 



La pressa del meu poble s’ omple d’aigua cada hivern perquè plou molt 

llover:  ploure 

 

Sortir 

Surto el primer de l’ascensor perquè vaig a treballar i tinc molt pressa  

Nosaltres sortim amb l’abric perquè ha començat a fer molt fred 

Jo surto amb els meus amics a la tarda per passejar i comprar roba 

passejar  

netejar  

Conjuga els següents verbs:  

 Construir Ser Perdre Pintar Afaitar-se Obrir  

construeixo Soc Perdo Pinto M’ afaito Obro 

construeixes Ets Perds Pintes T’ afaites Obres 
construeix és Perd Pinta S’ afaita Obre 

Construïm Som Perdem Pintem Ens 
afaitem 

Obrim 

Construïu Sou Perdeu Pinteu Us  
afaiteu 

Obriu 

construeixen són Perden Pinten S’afaiten Obren 

 

IR: 99%  -. SERVIR:    EIX 

 

 


