
Classe 5 

Unitat 1:  

Teoria: 138-139 

Exercicis: 8, 9, 10 

Solucions: 21 

el vull comprar 

vull comprar-lo  

el dubte 

Vocabulari bàsic de al cuina. 

armari, calaix, rebost, prestatgeria, congelador, aigüera, escalfador, cuina, forn, espremedor, 

rentaplats, planxa, torradora de pa, microones, balança, aspiradora, batedora, drap de cuina, 

aixeta, paella, obrellaunes, fregidora, cassó, setrill, setrillera, embut, ratllador, tisores, morter, 

olla, davantal, plat, got, tassa, pot, cullera, forquilla, ganivet, cullerot, llevataps. 

 

Coques calentes: 

Las cocas son calientes y azucaradas. 

Les coques són calentes i ensucrades.  ensucrat/ ensucrades 

 

Comes demasiadas naranjas: tendrás dolor de barriga 

Menges massa taronges, tindràs mal de panxa. 

Pepe hace turismo por diversas ciudades de Europa 

El Pep fa turisme per diverses ciutats d’Europa 

 

A mi no me gustan mucho las patatas fritas 

A mi no m’agraden gaire les patates fregides 

gaire: “mucho negativo” 

 

 

incoatius: IR:  servir   serveixo 

reflexiu:  pentinar-se  em pentines 

 

divertir-se 

em diverteixo 

 

 



2. Dictat:  

Durante la pausa de la obra de teatro salí a la calle para poder tomar el aire un poco. Un chico 

joven me pidió fuego y, aunque le dije que no fumaba, empezó a hablar.  

Durant la pausa de l’obra de teatre vaig sortir al carrer per poder prendre l’aire un poc/mica. 

Un noi jove em va demanar foc i, encara que/malgrat que li vaig dir que no fumava, va 

començar a parlar.  

Me dijo que ya había visto aquel espectáculo tres veces y que al final era triste.  Me explicó 

que en la calle de detrás había un bar donde hacían unas croquetas de pollo muy buenas.  

 

Em va dir que ja havia vist aquell espectacle tres vegades/cops i que al final era trist. Em va 

explicar que al carrer de darrera hi havia un bar on feien unes croquetes de pollastre molt 

bones.  

Me pidió que si me gustaría ir y como no quería finales tristes le dije que sí haciendo una 

sonrisa.  

 

Em va demanar que si m’agradaria anar i com no volia finals tristos li vaig dir que sí fent un 

somriure.  

 

el carrer, el llum, el somriure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Interrogatius 

què, per què, quan, com, on, qui,                         

 

per què estudies català? 

perquè m’agrada 

 

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? 

 

qué +  sustantiu (qué coche, qué casa, qué coches, qué casas) 

 

quin, quina, quins quines +  sustantiu  (quin cotxe, quina casa, quins cotxes, quines cases) 

 

què fas?  

 

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 

 

 

 

 


