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Conjuga els següents verbs de present 

Treballar Perdre Aixecar-se    c---qu Dividir  incoatius (eix) 

Treballo Perdo M’ aixeco Divideixo 

Treballes Perds T’ aixeques Divideixes 

Treballa Perd S’ aixeca Divideix 

Treballem Perdem Ens aixequem Dividim 

Treballeu Perdeu Us aixequeu Dividiu 

Treballen Perden S’aixequen divideixen 

 

Fabricar  c---qu Constru-----ir Preocupar-se Vestir-se 

Fabrico Construeixo Em preocupo Em vesteixo 

Fabriques Construeixes Et preocupes Et vesteixes 

Fabrica Construeix Es preocupa Es vesteix 

Fabriquem Construïm Ens preocupem Ens vestim 

Fabriqueu Construïu Us preocupeu Us vestiu 

Fabriquen Construeixen Es preocupen Es vesteixen 

 

 

Verbs purs (IR): ajupir, bullir, collir, sentir, cosir, escopir, dormir, fugir, grunyir, morir, munyir, 

obrir, omplir, sortir, tossir. (derivats) 

 

Dormir Discutir   - EIX Dir-se Ser Estar 

Dormo Discuteixo Em dic Soc Estic 

Dorms Discuteixes Et dius Ets Estàs 

Dorm Discuteix Es diu És Està 

Dormim Discutim Ens diem Som Estem 

Dormiu Discutiu Us dieu Sou Esteu 

Dormen Discuteixen Es diuen Són estan 

 

Vocabulari:  

dies de la setmana:  dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge 

mesos de l’any: gener, febrer, març, abril, maig, juny, juliol, agost, setembre, octubre, 

novembre, desembre.  

estacions: tardor, hivern, primavera, estiu 
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Gramàtica:  

Interrogatius:  què, per què, quan, com, on, qui,  

què:  què fas a l’estiu? 

per què: per què corres? – perquè m’agrada 

quan:    quan farem la migdiada? 

com:  com va la feina? 

on:   on treballes? 

qui:  qui menja poma al matí? 

 

quin, quina, quins, quines   ----   (qué castellà) 

qué coche :  quin cotxe      quin peix t’agrada més?  

qué casa:      quina casa      quina platja?  

qué coches: quins cotxes 

qué casas:   quines cases  

 

Quant, quanta, quants, quantes 

quant tardes en arribar? 

quanta gent hi ha al bar? 

quants alumnes tens a la classe? 

quantes dones hi ha a l’escola? 

 

Demostratius:  

aquest, aquesta, aquests, aquestes        ( este, esta, estos, estas) 

aquell, aquella, aquells, aquelles             (aquel, aquella, aquellos, aquellas) 

Aquella casa és gran 

Aquest al·lot es porta molt bé 

Aquells homes són cambrers 

Això (esto) – això no m’agrada 

allò  (aquello) – allò no és una piscina és un garatge 

 

Traduccions:  

Hola, quien eres?. Soy Teresa. Y tú, ¿quién eres?. Soy Santi 

Hola, qui ets?. Soc la Teresa. I tu, qui ets?. Soc el Santi 

Y usted, ¿cómo se llama?. Me llamo Santi 

I vostè, com es diu?. Em dic Santi*** 

Amb el verb dir-se no es posa article personal**** 

Este coche me gusta porque es muy elegante 

Aquest cotxe m’agrada perquè és molt elegant 



 

Por qué no os gusta desayunar en aquel bar?           esmorzar 

Per què no us agrada esmorzar en aquell bar? 

Hola, ¿cuántos hijos tienes?. Tengo cinco 

Hola, quants fills tens?. En tinc cinc.  

Necessito comprar taronges. En compraré dos quilos al mercat. 

 

 

 

 


