
Llibre: Veus 3: Llibre d’exercici i gramàtica 

Índex del curs català B1 

1. Nom de les lletres  

2. Pronoms personals 

3. Pronoms reflexius 

4. Articles definits 

5. Articles indefinits 

6. Article personal 

7. Apostrofació 

8. Singular i plural 

9. Demostratius 

10. Vocabulari de fruites 

11. Examen setembre 21 

12. Estructura de redacció 

13. Vocabulari de verdures 

14. Contraccions 

15. Vocabulari de la cuina 

16. Possessius 

17. Interrogatius 

18. Hores 

19. Vocabulari del menjador 

20. Les preposicions a i en 

21. Nombres cardinals 

22. Nombres ordinals 

23. Vocabulari del bany 

24. Present regular: cantar, témer, dormir, servir 

25. Verbs reflexius: pentinar-se, dutxar-se, afaitar-se 

26. Verbs parcialment irregulars: car, gar, jar, çar 

27. Verbs dre, ure 

28. Vocabulari dormitori/bany 

29. Present irregulars: ser, estar, fer, saber, anar, poder, tenir, veure, viure, voler, venir, 

dur, dir-se. 

30. Vocabulari de la familia 

31. Examen gener 21 

32. Accentuació 

33. Present continu:  

34. Pretèrit perfet:  

35. Pretèrit perifràstic:  

36. Pretèrit imperfet:  

37. Futur: 

38. Condicional 

39. Present subjuntiu 

40. Imperfet subjuntiu 

41. Vocabulari bàsic: fruites, verdures, cuina, menjador, bany, dormitori, cos, verbs, 

supermercat, dies de la setmana, mesos de l’any, nombres cardinals.  

https://cepacatala.wordpress.com/2022/01/28/vocabulari-basic-castella-catala-a2-i-

b1/ 

https://cepacatala.wordpress.com/2022/01/28/vocabulari-basic-castella-catala-a2-i-b1/
https://cepacatala.wordpress.com/2022/01/28/vocabulari-basic-castella-catala-a2-i-b1/


42. Traduccions 

 

 

Nom de les lletres 

a, be, ce, de, e, efa, ge, hac, i, jota, ca, ela, ema, ena, o, pe, cu, erra, essa, te, u, ve, ve doble, 

ics, i grega, zeta. 

 

 

Pronoms personals i reflexius 

Pronoms personals Pronoms reflexius Pronoms reflexius 

Jo Em M’afaito 

Tu Et T’afaites 

Ell, ella, vostè Es S’afaita 

Nosaltres Ens Ens afaitem 

Vosaltres Us Us afaiteu 

Ells, elles, vostès Es S’afaiten 

 

jo estudio (pronom personal) 

ja no em pentino (pronom reflexiu) 

Els pronoms reflexius van amb verbs reflexius.  

Verbs reflexiu:  pentinar-se, dutxar-se, afaitar-se, llevar-se 

 

Articles definits i indefinits 

Articles definits Articles indefinits 

El Un 

La Una 

Els Uns 

Les Unes 

 

la taula (article definit) 

una taula (article indefinit) 

 

Article personal 



Amb el nom de persona hem de afegir l’article personal 

 

Exemples: Soc en Joan, ets l’Elena 

El Joan -  En Joan 

La Pepa -  Na Pepa 

*. El, en, la, na: totes les formes són correctes. Són iguals Es pot fer servir qualsevol.  

* No posarem article personal amb el verb dir-se. 

Exemples: em dic Joan, em dic Ana 

L’article personal no el posem quan va acompanyat d’un possessiu 

Exemple: el meu amic Joan és simpàtic –  El meu amic en Joan és simpàtic 

 

Apostrofació 

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

Exemples:  L’hospital, l’Elena, l’entrepà, l’Ivan,  d’entrada  

Excepcions:  

- no s’apostrofen les paraules femenines que comencen amb i o u àtones.  

 

Exemple: la universitat, la història, la Inmaculada, la Isabel.  

 

Úrsula, illa, infermer, infermera, ungla:   L’Úrsula, l’illa, l’infermer, la infermera, l’ungla 

 

- les paraules que comencen amb io, ia, iu: la iaia, el iogurt 

 

- les paraules que comencen amb a (significa contrari):  la anormalitat 

 

- les paraules estrangeres no s’apostrofen:  la hippy 

 

Sí s’apostrofen les sigles: ONU, IPC, l’1, l’11, la UNESCO  (femenina, i-u àtona) 

 

Síl·laba:  Són els diferents sons/parts en els quals es divideix una paraula quan es pronuncia. 

Les parts que sonen a cada paraula. Exemple: ca-di-ra (3 síl·labes)  ca-sa (2 síl·labes). 

 

Àtona: és una síl·laba que no té força:   ca-di-ra 

Tònica: és una síl·laba que té força, que sona fort:  ca-di-ra,   

 

Exemples:  

I-sa-bel:  i (àtona), sa (àtona), bel (tònica) 

ca-sa:  ca (tònica)  sa (àtona)  

Exercicis:  



http://enxaneta.info/activitats/definit/19/0 

http://enxaneta.info/activitats/definit/19/1 

http://enxaneta.info/activitats/definit/19/2 

http://enxaneta.info/activitats/definit/19/3 

http://enxaneta.info/activitats/definit/19/4 

http://enxaneta.info/activitats/definit/19/5 

http://enxaneta.info/activitats/definit/19/6 

http://enxaneta.info/activitats/definit/19/7 

http://enxaneta.info/activitats/definit/19/11 

 

Singular -  plural: 

 

ig -  itjos  : desig -  desitjos 

Vocal final àtona: ES 

casa -  cases          

dona – dones         

Vocal final tònica: NS 

camió – camions 

avió – avions 

http://enxaneta.info/activitats/definit/19/0
http://enxaneta.info/activitats/definit/19/1
http://enxaneta.info/activitats/definit/19/2
http://enxaneta.info/activitats/definit/19/3
http://enxaneta.info/activitats/definit/19/4
http://enxaneta.info/activitats/definit/19/5
http://enxaneta.info/activitats/definit/19/6
http://enxaneta.info/activitats/definit/19/7
http://enxaneta.info/activitats/definit/19/11


 

ça—ces: força -  forces   - peça -  peces 

qua--qües: pasqua – pasqües   -     

gua—gües: aigua -  aigües  -  piragua -  piragües  

 

Passa les anterior frases al plural fent els canvis necessaris perquè tinguin sentit  

Exercici 1: http://enxaneta.info/activitats/plural/18/0  

Exercici 2: http://enxaneta.info/activitats/plural/18/1 

 Exercici 3: http://enxaneta.info/activitats/plural/18/2 

 

Demostratius 

aquest -  aquesta – aquests -  aquestes 

aquell -  aquella – aquells -  aquelles 

això , allò, allà 

 

Estas personas de aquí tienen que pasar una prueba que se hace allí delante, cerca de la 

Universidad.  

 

Aquestes persones d’ aquí han de passar una prova que es fa allà davant, a prop de la 

Universitat. 

 

abans: antes  

davant -  darrera  

a prop (cerca) 

Esto que me has enviado por mensaje esta mañana me ha gustado mucho. Son sentimientos 

bonitos.  

Això que m’has enviat per missatge aquest matí m’ha agradat molt. Són sentiments bonics.   

Tinc que        HE DE    “ tengo que “ 

he de 

has de  

http://enxaneta.info/activitats/plural/18/0
http://enxaneta.info/activitats/plural/18/1
http://enxaneta.info/activitats/plural/18/2


ha de 

hem de  

heu de 

han de 

 

Exercicis casa:  

1. Traducció castellà -  català 0:  Traducció castellà-català 0 

https://cepacatala.files.wordpress.com/2019/05/traduccions-castella-catalc3a0-esmorzar-de-

la-laura.pdf 

 

2. Comprensió lectora examen setembre 21: 

https://cepacatala.files.wordpress.com/2022/03/comprensio-lectora.pdf 

 

3. Instal·lar Duolingo al mòbil i començar a practicar: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duolingo&hl=es&gl=US 

 

4. Estudiar el vocabulari nou: 

 

Vocabulari de fruites 

Manzana, naranja, cereza, plátano, mandarina, higo, pera, albaricoque, sandía, ciruela, 

melocotón, uva, melón, limón, fresa, pomelo, kiwi, níspero, piña, mango, aguacate, coco. 

Poma, taronja, cirera, plàtan, mandarina, figa, pera, albercoc, síndria, pruna, préssec, raïm, 

meló, llimona, maduixa, aranja, kiwi, nespra, pinya, mango, alvocat, coco. 

 

Proves de convocatòries anteriors B1:  

https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2701806&coduo=2486899&lang=ca 

 

Examen setembre 21:  

 

Àrea 1:  

1.1 Comprensió oral: 

https://cepacatala.files.wordpress.com/2022/03/b1_set21-6-1-2.pdf 

Àudio 1: 

https://drive.google.com/file/d/1xr2z7YbzcoUyfCU_8KaaNU44iK0EAkh1/view?usp=sharing 

Àudio 2: https://drive.google.com/file/d/1RGO-

smDN1vhHjbMlNoaPg9RD5AkBd78B/view?usp=sharing 

https://cepacatala.files.wordpress.com/2019/05/traduccions-castella-catalc3a0-esmorzar-de-la-laura.pdf
https://cepacatala.files.wordpress.com/2019/05/traduccions-castella-catalc3a0-esmorzar-de-la-laura.pdf
https://cepacatala.files.wordpress.com/2019/05/traduccions-castella-catalc3a0-esmorzar-de-la-laura.pdf
https://cepacatala.files.wordpress.com/2022/03/comprensio-lectora.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duolingo&hl=es&gl=US
https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2701806&coduo=2486899&lang=ca
https://cepacatala.files.wordpress.com/2022/03/b1_set21-6-1-2.pdf
https://drive.google.com/file/d/1xr2z7YbzcoUyfCU_8KaaNU44iK0EAkh1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RGO-smDN1vhHjbMlNoaPg9RD5AkBd78B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RGO-smDN1vhHjbMlNoaPg9RD5AkBd78B/view?usp=sharing


 

1.2 Comprensió lectora: 

https://cepacatala.files.wordpress.com/2022/03/comprensio-lectora.pdf 

 

Àrea 2: Domini pràctic del sistema lingüístic: 

https://cepacatala.files.wordpress.com/2022/03/domini-practic-del-sistema-linguistic-sep-

21.pdf 

 

Àrea 3: Expressió e interacció escrites:  

https://cepacatala.files.wordpress.com/2022/03/expressio-e-interaccio-escrites.pdf 

 

Àrea 4: Expressió e interacció orals:  

https://cepacatala.files.wordpress.com/2022/03/area-5-expressio-i-interaccio-orals-sep-

21.pdf 

 

Solucionari: https://cepacatala.files.wordpress.com/2022/03/solucionari-sep21.pdf 

 

Estructura de redacció. Exemple 1 

1. Salutació: 

Hola, bon dia. Em dic David Sáez Nova i soc d’Eivissa. 

2. Motiu: 

Li escric aquest correu electrònic perquè la meva parella i jo anirem a viure la setmana 

vinent a la seva ciutat perquè he trobat una nova feina molt interessant. 

3. La casa. 

Estic buscant una casa al camp. Ha de només una habitació, un bany, una terrassa, un jardí, 

també si és possible una piscina. 

El preu que puc pagar com a màxim és de mil dos-cents quaranta-cinc euros. La meva parella 

i jo treballarem tot l’any. 

4. Ajuda: 

M’agradaria rebre la seva ajuda amb una resposta al meu missatge. 

5. Acomiadament 

Moltes gràcies per la seva atenció. 

Espero la seva resposta amb molt d’interès 

Salutacions / Una forta abraçada del teu amic 

https://cepacatala.files.wordpress.com/2022/03/comprensio-lectora.pdf
https://cepacatala.files.wordpress.com/2022/03/domini-practic-del-sistema-linguistic-sep-21.pdf
https://cepacatala.files.wordpress.com/2022/03/domini-practic-del-sistema-linguistic-sep-21.pdf
https://cepacatala.files.wordpress.com/2022/03/expressio-e-interaccio-escrites.pdf
https://cepacatala.files.wordpress.com/2022/03/area-5-expressio-i-interaccio-orals-sep-21.pdf
https://cepacatala.files.wordpress.com/2022/03/area-5-expressio-i-interaccio-orals-sep-21.pdf
https://cepacatala.files.wordpress.com/2022/03/solucionari-sep21.pdf


David 

 

Estructura redacció. Exemple 2:  

Connectors 

1. Salutació: 

Formal:  A la atenció del director, 

Informal: Hola bon dia, com estàs?. Espero que bé. 

2. Motiu: El motiu principal d’aquest correu electrònic és…. 

3. Idees:  

En primer lloc, (idea 1 i perquè) 

En segon lloc, (idea 1 i perquè) 

Continuant amb el que deia. Vull comentar també que…  (idea 1 i perquè) 

En últim lloc, (idea i perquè) 

 

Acomiadament Informal: 

Una abraçada de part de la teva amiga. T’estimo molt. També et trobo molt a faltar. 

Que tinguis un bon dia, ens veiem dissabte si no plou.  

David 

 

Acomiadament Formal: 

Quedo atent a la seva resposta i a qualsevol novetat. Moltes gràcies per la seva 

atenció i el seu temps. Estem en contacte 

Una salutació 

David 

 

 

 

 

 

 

 



Vocabulari de verdures: 

 

La col de Bruselas, la alcachofa, el espárrago, el aguacate, las judías, el pimiento, el brócoli, el 

repollo, la zanahoria, la coliflor, el apio, el maíz, el pepino, la berenjena, el ajo, la acelga, el 

puerro, la lechuga, la cebolla, el perejil, el guisante, la calabaza, la espinaca, el calabacín, el 

tomate. 

 

La col de brussel·les, la carxofa, l’espàrrec, l’alvocat, les mongetes, el pebrot, el bròquil, la col, 

la pastanaga, la coliflor, l’api, el blat de moro, el cogombre, l’albergínia, l’all, la bleda, el porro, 

l’enciam, la ceba, el julivert, el pèsol, la carabassa, l’espinac, el carbassó, el tomàquet. 

 

Traducció castellà-català 2: https://cepacatala.files.wordpress.com/2019/03/traduccions-

castella-catalc3a0-1.pdf 

 

Les contraccions 

*Les contraccions només es fan amb articles o preposicions masculines.  

 

a + el:  al   -    al (a+el) supermercat puc comprar de tot  

a +els: als   -     als (a+els) meus amics els agrada el futbol 

de + el: del  -     és la joguina del (de+el) gos 

de + els: dels  -     aquest llibre es dels (de+els) teus companys de classe 

 

per + el: pel -     Pel (per+el) matí vindré a la classe 

per + els: pels -     Això ho faig pels (per+els) nens   

 

per a + el: per al  -                                       Això és per al (per a+el) nen 

per a + els: per als  -    Allò és per als (per a+els) alumnes de la classe 

 

ca + el:  cal    Vaig a cal (ca+el) metge 

ca + els: cals    vaig a cals infermers  

ca + en = can:     can Joan, can Serra.  

*ca: “a casa de” 

 

Teoria:  

1. http://llengilitcat.blogspot.com/2009/12/les-contraccions-preposicio-article.html 

2. https://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-

aprenentatge/suficiencia/scl/scl1/scl15/scl15_01_02.htm 

 

 

https://cepacatala.files.wordpress.com/2019/03/traduccions-castella-catalc3a0-1.pdf
https://cepacatala.files.wordpress.com/2019/03/traduccions-castella-catalc3a0-1.pdf
http://llengilitcat.blogspot.com/2009/12/les-contraccions-preposicio-article.html
https://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/suficiencia/scl/scl1/scl15/scl15_01_02.htm
https://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/suficiencia/scl/scl1/scl15/scl15_01_02.htm


Seguir amb els exercicis:  

https://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-

aprenentatge/suficiencia/scl/scl1/scl15/scl15_01_02.htm 

http://enxaneta.info/activitats/definit/19/6 

http://enxaneta.info/activitats/definit/19/7 

http://enxaneta.info/activitats/definit/19/8 

http://enxaneta.info/activitats/definit/19/9 

http://enxaneta.info/activitats/definit/19/10 

 

Exercici 1 contraccions castellà-català: 

 

1. Emilio es amigo mío 

2. Inmaculada es mi amiga 

3. Marchamos en dirección hacia el norte 

4. Llevo un regalo para los parientes    

5. No nos veremos hasta la vuelta 

6. Vamos juntos hasta el estadio 

7. No nos hemos visto desde enero 

8. No llueve desde invierno 

9. Antes de marzo ya estará listo 

10. Después del éxito, casi no me saluda 

11. No he pasado nunca por el pueblo.  

12. Haremos una visita el llano del Penedés 

 

1. L’Emili és amic meu / L’Emili és el meu amic 

2. La Immaculada és la meva amiga 

3. Marxem en direcció cap al nord.  

4. Porto un regal per als parents.  

5. No ens veurem fins el retorn / fins la tornada.  

6. Anem junts fins a l’estadi 

7. No ens hem vist des del gener 

8. No plou des de l’hivern 

9. Abans del març ja estarà llest 

10. Després de l’èxit, gairebé/quasi no em saluda.  

11. No passat mai pel poble.  

12. Farem una visita al pla del Penedès.  

 

 

 

 

https://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/suficiencia/scl/scl1/scl15/scl15_01_02.htm
https://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/suficiencia/scl/scl1/scl15/scl15_01_02.htm
http://enxaneta.info/activitats/definit/19/6
http://enxaneta.info/activitats/definit/19/7
http://enxaneta.info/activitats/definit/19/8
http://enxaneta.info/activitats/definit/19/9
http://enxaneta.info/activitats/definit/19/10


Exercici 2 contraccions 

 

1. Apuñalan por la espalda a un joven independentista durante un concierto. 

2. Se casó por lo civil. 

3. Su hermano lo hizo por la Iglesia.  

4. Te cambio este sello por el otro. 

5. Polémica municipal por la instalación de una pantalla gigante en el aeropuerto.  

6. El verano que viene haremos senderismo por la isla de Córcega.  

7. Podemos venir por la carretera nacional hasta llegar al pueblo. 

8. Podemos venir por la autopista hasta llegar al ambulatorio.  

9. Normalmente este torrente está seco, por tanto, podéis pasar por el medio.  

 

1. Apunyalen per l’esquena a un jove independentista durant un concert. 

2. Es va casar pel civil.  

3. El seu germà ho va fer per l’església.  

4. Et canvio aquest segell per l’altre.  

5. Polèmica municipal per la instal·lació d’una pantalla gegant a l’aeroport 

6. L’estiu vinent farem senderisme per l’illa de Còrsega.  

7. Podem venir per la carretera nacional fins arribar al poble. 

8. Podem venir per l’autopista fins arribar a l’ambulatori.  

9. Normalment aquest torrent està sec, per tant, podeu passar pel mig.  

 

Traducció castellà-català 3: https://cepacatala.files.wordpress.com/2021/11/el-carnet-joven-

de-las-islas-baleares.pdf 

 

Vocabulari bàsic de la cuina 

Armario, cajón, despensa, estantería, congelador, fregadero, calentador, cocina, horno, 

exprimidor, lavaplatos, plancha, tostadora, microondas, báscula, aspiradora, batidora, trapo de 

cocina, grifo, sartén, abrelatas, freidora, cazo, aceitera, embudo, rallador, tijeras, mortero, olla, 

bote, delantal, plato, vaso, taza, cuchara, tenedor, cuchillo, cucharón, sacacorchos. 

 

Armari, calaix, rebost, prestatgeria, congelador, l’aigüera, escalfador, cuina, forn, espremedor, 

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

paella, obrellaunes, fregidora, cassó, setrill, embut, ratllador, tisores, morter, olla, pot, 

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

 

 

 

 

 

https://cepacatala.files.wordpress.com/2021/11/el-carnet-joven-de-las-islas-baleares.pdf
https://cepacatala.files.wordpress.com/2021/11/el-carnet-joven-de-las-islas-baleares.pdf


Possessius 

 

jo:                           el meu, la meva, els meus, les meves 

tu:                           el teu, la teva, els teus, les teves 

ell/ella/vostè:       el seu, la seva, els seus, les seves 

nosaltres:              el nostre, la nostra, els nostres, les nostres 

vosaltres:              el vostre, la vostra, els vostres, les vostres 

ells/elles/vostès: el seu, la seva, els seus, les seves 

 

Exemples:  

la meva amiga   OK 

la amiga meva  OK  

 

Anem a casa meva   OK 

Anem a la meva casa  OK 

 

Exercici 1:  

1. ____________ oncle (de mi) i ____________ cosina (de tu) són germans. 

2. ____________ botiga (d’ella) és més gran que ____________ (de nosaltres). 

3. ____________ núvia (de mi) no té ____________ llibres (de tu) d’història. 

4. Quin és ____________ objectiu (de vosaltres) vital? ____________ objectiu (de nosaltres) 

vital és ser completament independents. 

5. ____________ fills (d’ells) parlen català, castellà i anglès. 

6. ____________ casa (de nosaltres) és a tocar ____________ (la de volsaltres). 

7. ___________ professor (de mi) de portuguès és brasiler. 

8. ____________ cambra (d’ells) té un llit molt gran 

9. ____________ germà (de mi) i ___________ (de tu) tenen la mateixa edat. 

10.____________ cap (de vosaltres) és l’home de _________ germana (de mi). 

 

Exercici 2:  

1) L’Anna i el Carles tenen un pis.  ---- pis és gran. 

2) La mare i jo tenim un gat. —— gat es diu “Taques”. 

3) El David viu a Barcelona i  xicota a Girona. 

4) Vosaltres sou els nous comercials? Doncs aquests són ---  despatxos. 

5) Jo visc a Blanes, i ——– adreça és Carrer Major número dotze. 

6)  Saps el telèfon de la Susanna? – Sí, ——— número és 785 63 21 

7) Al meu marit i a mi ens agrada la mateixa música, ------- gustos són els mateixos. 



8) Ei, Marc, em deixes ——- calculadora? 

9) Tracta bé els animals, ells també tenen ——- sentiments. 

10) La Xiao-Li és catalana, però ——— pares són xinesos. 

11) Les nenes tenen moltes joguines, ------ joguines són molt boniques.   

12) El John parla molt bé el català, ———- professor deu ser molt bo. 

13) Tinc dos fills i una filla. ——- fill gran es diu Oriol, el petit Adrià i —- filla es diu Aïna. 

14) Tu i jo tenim idees molt diferents, però malgrat —— diferències ens entenem molt bé. 

15) Ei, Marcel, acabo de veure ——– germanes pel carrer. 

16) El teu germà i tu cuineu molt bé, ----- menjar està sempre molt bon. 

17) Tinc cotxe i moto. ————— moto és nova, però el cotxe ja és vell. 

18) La mare i jo no ens assemblem gaire, —— cara és més rodona que la d’ella, i —— ulls són 

més clars que els meus. 

19) Escrius molt bé, ————- poemes són molt interessants. 

20) Em deixes trucar, si us plau? ———— telèfon mòbil no té bateria. 

 

 

Solucions:  

 

Exercici 1:  

1. el meu oncle oncle (de mi) i la teva cosina (de tu) són germans. 

2. la seva botiga (d’ella) és més gran que la nostra (de nosaltres). 

3. la meva núvia (de mi) no té els teus llibres (de tu) d’història. 

4. Quin és el vostre objectiu (de vosaltres) vital? El nostre objectiu (de nosaltres) vital és ser 

completament independents. 

5. Els seus fills (d’ells) parlen català, castellà i anglès. 

6. La nostra casa (de nosaltres) és a tocar la vostra (la de vosaltres). 

7. El meu professor (de mi) de portuguès és brasiler. 

8. La seva cambra (d’ells) té un llit molt gran 

9. El meu germà (de mi) i el teu (de tu) tenen la mateixa edat. 

10. El vostre cap (de vosaltres) és l’home de la meva germana (de mi). 

 

 



Exercici 2:  

1) L’Anna i el Carles tenen un pis.  El seu pis és gran. 

2) La mare i jo tenim un gat. El nostre gat es diu “Taques”.   taca (“Mancha”) 

3) El David viu a Barcelona i la seva xicota a Girona. 

4) Vosaltres sou els nous comercials? Doncs aquests són els vostres despatxos. 

5) Jo visc a Eivissa, i la meva adreça és Carrer Major número dotze. 

6)  Saps el telèfon de la Susanna? – Sí, el seu número és 785 63 21 

7) Al meu marit i a mi ens agrada la mateixa música, els nostres gustos són els mateixos. 

8) Ei, Marc, em deixes la teva calculadora? 

9) Tracta bé els animals, ells també tenen els seus sentiments. 

10) La Xiao-Li és catalana, però els seus pares són xinesos. 

11) Les nenes tenen moltes joguines, les seves joguines són molt boniques. 

12) El John parla molt bé el català, el seu professor deu ser molt bo. 

13) Tinc dos fills i una filla. El meu fill gran es diu Oriol, el petit Adrià i la meva filla es diu Aïna. 

14) Tu i jo tenim idees molt diferents, però malgrat (“a pesar de”) les nostres diferències ens 

entenem molt bé. 

15) Ei, Marcel, acabo de veure les teves germanes pel carrer. 

16) El teu germà i tu cuineu molt bé, el vostre menjar està sempre molt bon. 

17) Tinc cotxe i moto. La meva moto és nova, però el cotxe ja és vell. 

18) La mare i jo no ens assemblem gaire, la meva cara és més rodona que la d’ella, i els seus 

ulls són més clars que els meus. 

19) Escrius molt bé, els teus poemes són molt interessants. 

20) Em deixes trucar, si us plau? El meu telèfon mòbil no té bateria. 

 

Interrogatius 

 

qui, com, què, per què, quan (“cuándo”, on, d´on, 

 

què + verb (només per fer preguntes) -  què fas? què estudies? 

 

què +  substantiu: què cotxe -  incorrecte!!!!! 

quin-quina-quins-quines + substantiu             (“qué, castellano” ) 

 

quin cotxe       “qué coche” 



quina casa        “qué casa” 

quins cotxes     “qué coches” 

quines cases     “qué casas” 

quant-quanta-quants-quantes 

 

quant tems tardes en arribar?   -  quant costa la llet?  

quanta gent hi ha? quanta llet vols? 

quants fills tens? – quants dies falten per al Nadal 

quantes amigues tens? -  quantes filles vols tenir?  

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

què +  verb : què fas? què dius? 

 

quin - quina, quins, quines + substantiu      - quin cotxe tens?  

qui:    “quién”   -  persones  -  qui és aquell noi?   qui és aquella senyora 

quan:  “cuándo”    -  quan vindràs a veure’m algun dia?  

quant:   “cuánto”  -  quant temps fa que no ens veiem?  

 

 



Tradueix: 

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

¿Y usted, cómo se llama?. Me llamo Joan Martí. 

Este coche me gusta porque es muy elegante. 

¿Por qué no os gusta desayunar en aquel bar?. 

Hola, ¿cuántos hijos tienes?. Tengo cinco. 

¿Necesitamos comprar naranjas?. No, ya tenemos.  

 

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

I vostè, com es diu?. Em dic Joan Martí 

Aquest cotxe m’agrada perquè és molt elegant.  

Per què no us agrada esmorzar a aquell bar 

Hola, quants fills tens?. En tinc cinc. 

Necessitem comprar taronges? . No, ja en tenim.  

 

qué + verb: 

 

què: qué haces -                                       què fas?                           fer: “hacer” 

què: qué te duele                                     què te fa mal?                fer mal: “hacer daño” 

què:  qué quieres beber:                         què vols beure? 

què:  qué desayunas normalmente? -  què esmorzes normalment? 

 

 

Quin/quina/quins/quines + substantiu  

 

masculí singular:   ¿qué coches tienes?                           -   quin cotxe tens? 

femení singular:    ¿qué casa tienes?                                -   quina casa tens? 

masculí plural:       ¿qué colores te gustan?                     -   quins colors t’agraden 

femení plural:        ¿qué ventanas tienes que limpiar?    -   quines finestres has de netejar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les hores 

10:05: són les deu i cinc 

10:10: són les deu i deu 

10:15: és un quart d’onze                 +15 

10:20: és un quart i cinc d’onze       15+5   

10:25: és un quart i deu d’onze       15+10 

10:30: són dos quarts d’onze           15+15 

10:35: són dos quarts i cinc d’onze  15+15+5 

10:40: són dos quarts i deu d’onze   15+15+10 

10:45: són tres quarts d’onze            15+15+15 

10:50: són tres quarts i cinc d’onze   15+15+15+5   -  són les onze menys deu 

10:55: són tres quarts i deu d’onze  15+15+15+10 -   són les onze menys cinc 

15:08:  són les tres i vuit 

15:13: falten dos minuts per un quart de quatre.  

Arribaré a la teva casa quan faltin un parell de minuts per dos quarts de nou.  

 

Exercici: 

22:45:  

10:35:  

16:25: 

19:48: 

04:40:  

 

Exercici: 

22:45: són tres quarts d’onze de la nit 

 

10:35: són dos quarts i cinc minuts d’onze del matí 

 

16:25: és un quart i deu minuts de cinc de la tarda 

 

19:48: són tres quarts i tres minuts de vuit del vespre        45+3   -   

falten dos minuts per tres quarts i cinc de vuit     

                  

04:40: són dos quarts i deu de cinc de la matinada 

 

 

 

 

 

 



Traducció: 

Hola Fede,  

¿Te va bien quedar mañana? Tengo mucho trabajo, pero me gustaría ir a tomar alguna cosa. 

Mira, a las ocho menos cuarto termino, después voy al gimnasio y salgo las nueve y cuarto. 

Tengo que pasar por casa a cambiarme e ir a buscar mi coche que lo tengo en el garaje. Yo 

calculo que a las diez menos cuarto ya estaré. A las diez y veinte he quedado con Eva delante 

del auditorio para tomar alguna cosa antes del concierto. O sea que desde las diez menos diez 

a las diez y cuarto tengo libre. ¿Te va bien?. 

----- 

Hola Fede, 

Et va bé quedar demà. Tinc molta feina/molt treball, però m’agradaria anar a prendre alguna 

cosa.  

Mira, a tres quarts de vuit plego, després vaig al gimnàs i surto a un quart de deu.  

He de passar per casa a canviar-me i anar a buscar/cercar el meu cotxe que el tinc al garatge. 

Jo calculo que a tres quarts de deu ja hi seré. A un quart i cinc d’onze he quedat amb l’Eva 

davant de l’auditori per prendre alguna cosa abans del concert. O sigui que des de tres quarts i 

cinc de deu tinc lliure. Et va bé?  

 

Traducció castellà -  català 4: https://cepacatala.files.wordpress.com/2019/04/traduccic3b3-

castella-catalc3a0-2.pdf 

 

Vocabulari del menjador: 

Sofá, butaca, mesa, silla, lámpara, jarrón, alfombra, televisión, aparato de música, teléfono, 

revista, periódico, cuadro, estantería, cortina, puerta, ventana, techo, el suelo, la chimenea, el 

cojín, la persiana, el mando, los cubiertos, el mantel, la copa, el radiador, cristalería, vajilla, los 

estantes, la estufa, mesita, reloj, espejo. 

 

Sofà, butaca, taula, cadira, el llum, gerro, catifa, televisió, aparell de música, telèfon, revista, 

diari, quadre, prestatgeria, cortina, porta, finestra, sostre, el sòl/el terra, la llar de 

foc/xemeneia, el coixí , la persiana, el comandament, els coberts, les estovalles, la copa, el 

radiador, cristalleria, vaixella, el prestatge, l’estufa, tauleta, rellotge, mirall, tovalló (servilleta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cepacatala.files.wordpress.com/2019/04/traduccic3b3-castella-catalc3a0-2.pdf
https://cepacatala.files.wordpress.com/2019/04/traduccic3b3-castella-catalc3a0-2.pdf


Teoria a/en 

 

Localització física:   

A. Demà dormiré a casa dels avis / la masia dels pares} 

B. Joan s’està en hotels de luxe / en un hotel del centre / en algun hotel del centre / 

aquesta pensió. (període curt de temps) 

Destinació:  Viatja molt a capitals europees - Ha anat a (Maó / l’habitació) 

Durada -  Hem enllestit la feina en dues hores 

Localització temporal  - Arribarem a la tarda  - En aquell moment no va saber què dir 

 

Davant articles determinants:  el, la, els, les hi posem a:     a +  el, la, els, les      -    

a les Illes Balears, a la meva casa, a l’escola.  

Davant article indeterminant: un, una, uns unes, algun o aquest/aquell, hi posem en:  un +  un, 

una, uns, unes    

 

en una botiga  -  és pot tramitar en línia  -  en un restaurant  

S'estaven en algun indret desconegut.  

En aquest despatx no s'hi pot treballar.   

 

Davant de noms sense determinant en general s'usa la preposició en. Per exemple:  

S'estan en cases d'acollida. 

Davant d'un topònim o nom propi de lloc es fa servir la preposició a. Per exemple:  

Vivim a Andorra. 

Anirem als Estats Units. 

 

https://geiec.iec.cat/capitol_veure.asp?id_gelc=294&capitol=14 

 

https://catalallengua.blogspot.com/2014/07/a-o-en-preposicio-en-expressions-

de.html?view=flipcard 

 

 

 

 

 

https://geiec.iec.cat/capitol_veure.asp?id_gelc=294&capitol=14
https://catalallengua.blogspot.com/2014/07/a-o-en-preposicio-en-expressions-de.html?view=flipcard
https://catalallengua.blogspot.com/2014/07/a-o-en-preposicio-en-expressions-de.html?view=flipcard


El nombres cardinals 

 

Regles:  

21-29:  - i - 21: vint-i-un  22: vint-i-dos   24: vint-i-quatre 

30-99:   -    37: trenta-set   46:  quaranta-sis    69:  seixanta-nou   

100-199:    132:    cent trenta-dos -   179: cent setanta-nou 

201-999:  - 235: dos-cents trenta-cinc,   346: tres-cents quaranta-sis 

1000-9999:    4567: quatre mil cinc-cents seixanta-set 

3456:   tres mil quatre-cents cinquanta-sis.  

 

DUC:     

DU:   38: trenta-vuit, 76: setanta-sis 

UC: 298: dos-cents noranta-vuit,  479: quatre-cents setanta-nou 

 

1-10: un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu 

11-19: onze, dotze, tretze, catorze, quinze, setze, disset, divuit, dinou 

26:  vint-i-sis 

37:   trenta-set 

85:  vuitanta-cinc 

153:  cent cinquanta-tres 

287:   dos-cents vuitanta-set 

1873: mil vuit-cents setanta-tres 

12.945:   dotze mil nou-cents quaranta-cinc 

346.789:   tres-cents quaranta-sis mil set-cents vuitanta-nou 

2.325.417:   dos milions tres-cents  vint-i-cinc mil quatre-cents disset 



Exercici nombres:  

16.527:  

227.517 

1.947.028 

968.423.562 

 

Exercici nombres:  

16.527:  setze mil cinc-cents vint-i-set. 

227.517: dos-cents vint-i-set mil cinc-cents disset.  

1.947.028: un milió nou-cents quaranta-set mil vint-i-vuit. 

968.423.562: nou-cents seixanta-vuit milions quatre-cents vint-i-tres mil cinc-cents seixanta-

dos. 

 

 

 

1-20: primer, segon, tercer, quart, cinquè, sisè, setè, vuitè, novè, desè, onzè, dotzè, tretzè, 

catorzè, quinzè, setzè, dissetè, divuitè, dinovè, vintè. 

 

234: dos-cents trenta-quatrè 

 

Femení: +ena:      primera, segona, tercera, quarta, cinquena, sisena, vuitena, desena,  

54: trentena, vintena, quarantena, cinquantena  seixantena   setantena   vuitantena, 

norantena. 



Regles:  

21-29:  - i - 21: vint-i-unè  22: vint-i-dosè   24: vint-i-quatrè 

30-99:   -    37: trenta-setè   46:  quaranta-sisè    69:  seixanta-novè  

100-199:    132:    cent trenta-dosè -   179: cent setanta-novè 

201-999:  - 235: dos-cents trenta-cinquè,   346: tres-cents quaranta-sisè 

---------------------------------------- 

Vocabulari del bany: 

Bañera, teléfono de ducha, váter, lavabo, bidel, taburete, mampara, espejo, grifo, alfombra, 

toalla, cepillo del pelo, peine, cepillo de dientes, pasta de dientes, jabón, champú, esponja, 

gorro de ducha, albornoz, lámpara, secador, colonia, máquina de afeitar, espuma de afeitar, 

papel de váter, botiquín. 

 

Banyera, telèfon de la dutxa, vàter, lavavo/pica, bidet, tamboret, mampara, espill/mirall, aixeta 

catifa, tovalla/tovallola, raspall de cabells, pinta, raspall de les dents, dentífric, sabó, xampú, 

esponja, gorro de dutxa, barnús, llum, eixugador, colònia, maquineta d’afaitar, escuma 

d’afaitar, paper de vàter, farmaciola. 

 

Repàs: escriu els següents nombres i hores 

1 al 10 

24, 36, 48, 57, 69, 71, 82, 93 

153, 287, 943 

1932, 16424, 45.527.217 

16:30 

17:35 

19:43 

20:50 

22:20 

 

1 al 10 

un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu 

 

24, 36, 48, 57, 69, 71, 82, 93 

vint-i-quatre,   trenta-sis, quaranta-vuit, cinquanta-set, seixanta-nou, setanta-un, vuitanta-dos, 

noranta-tres 

 

153, 287, 943 

cent cinquanta-tres, dos-cents vuitanta-set, nou-cents quaranta-tres 

 

1932, 16424, 45.527.217 

mil nou-cents trenta-dos, setze mil quatre-cents vint-i-quatre, quaranta-cinc milions cinc-cents 

vint-i-set mil dos-cents disset.  



16:30: són dos quarts de cinc de la tarda 

17:35: són dos quarts i cinc de sis de la tarda 

19:43: falten dos minuts per tres quarts de vuit del vespre.       

20:50: són tres quarts i cinc de nou de la nit.  Són les nou menys deu.  

22:20: és un quart i cinc d’onze de la nit.  

15:38: falten dos minuts per dos quarts i deu (40) de quatre 

19:47: falten tres minuts per tres quarts i cinc (50) de vuit.  

Matinada: 01:00h – 06:59h 

Matí: 07:00h – 12:59h 

Tarda: 13:00h – 17:59h 

Vespre: 18:00h – 20:59h 

Nit: 21:00h – 00:59h 

 

Traducció castellà – català 5: https://cepacatala.files.wordpress.com/2019/05/traduccions-

castella-catalc3a0-esmorzar-de-la-laura.pdf 

 

asseure’s 

m’assec 

t’asseus 

s’asseu 

ens asseiem  

us asseieu 

s’asseuen  

 

Traducció 

Hoy mi madre me ha dicho que tengo que ir a comprar al mercado. Esta semana quiere hacer 

dieta y para eso necesita tener frutas y verdures para poder cocinar.  

Antes de ir a comprar tengo que hacer mi cama, desayunar, ducharme y después a la una 

menos cuarto iré al mercado de mi pueblo. Compraré los siguientes productos: 

4 espárragos, 3 pimientos, 1 manzana, medio kilo de guisantes, 2 zanahorias, 1 ciruela, 1 

melocotón, 2 tomates y 1 lechuga.  

_______ 

Avui la meva mare m'ha dit que he d'anar a comprar al mercat. Aquesta setmana vol fer dieta i 

per a això necessita tenir fruites i verdures per poder cuinar. 

 

Abans d'anar a comprar he de fer el meu llit, esmorzar, dutxar-me i després a tres quarts d’una 

de la tarda aniré al mercat del meu poble. Compraré els següents productes: 

 

- 4 espàrrecs, 3 pebrots, 1 poma, mig quilo de pèsols, 2 pastanagues, 1 pruna, 1 préssec, 2 

tomàquets i 1 enciam. 

 

https://cepacatala.files.wordpress.com/2019/05/traduccions-castella-catalc3a0-esmorzar-de-la-laura.pdf
https://cepacatala.files.wordpress.com/2019/05/traduccions-castella-catalc3a0-esmorzar-de-la-laura.pdf


Present regular: cantar, témer, dormir, servir, pentinar-se 

Cantar            AR  Témer     ER/RE Dormir            IR Servir – eix 99% Pentinar-se 

Canto Temo Dormo Serveixo Em pentino 

Cantes Tems Dorms Serveixes Et pentines 

Canta Tem Dorm Serveix Es pentina 

Cantem Temem Dormim Servim Ens pentinem 

Canteu Temeu Dormiu Serviu Us pentineu 

canten Temen Dormen Serveixen Es pentinen 

 

Verbs incoatius: són el 99% dels verbs que acaben amb IR. -  EIX 

Exemples: servir, patir, partir, construir, decidir, exercir, extingir 

Verbs purs: Són verbs que acaben amb IR i que es conjuguen de manera regular.  

 

Exemples: Ajupir, bullir, collir, consentir, cosir, cruixir, dormir, escopir, fugir, grunyir, morir, 

munyir, obrir, omplir, presentir, pudir (que fa pudor), ressentir, retrunyir, sentir, sortir, tossir (i 

derivats i compostos). 

Verbs purs bàsics: dormir, bullir, obrir, omplir, morir, sentir, sortir 

Dormir Bullir Obrir Omplir Morir 

Dormo Bullo Obro Omplo Moro 

Dorms Bulls Obres Omples Mors 

Dorm Bull Obre Omple Mor 

Dormim Bullim Obrim Omplim Morim 

Dormiu Bulliu Obriu Ompliu Moriu 

Dormen Bullen Obren Omplen Moren 

 

Sentir Sortir Fugir   

Sento Surto Fujo 

Sents Surts Fuges 

Sent Surt Fuig 

Sentim Sortim Fugim 

Sentiu Sortiu Fugiu 

Senten Surten Fugen 

 

Veus 3. Unitat 1: 1, 2, 3, 4, 5 

Gramàtica: Pàg: 134 

Barbarismes en català #1: vídeo: https://youtu.be/IvbY0XIi0FE 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/IvbY0XIi0FE


Verbs reflexius:  

Infinitius: pentinar-se, dutxar-se, afaitar-se, netejar-se, vestir-se 

Pronoms reflexius: em, et, es, ens, us, es  

Pentinar-se Dutxar-se Afaitar-se Netejar-se Vestir-se   eix 

Em pentino Em dutxo M’ afaito Em netejo Em vesteixo 

Et pentines Et dutxes T’afaites Et neteges Et vesteixes 

Es pentina Es dutxa S’afaita Es neteja Es vesteix 

Ens pentinem Ens dutxem Ens afaitem Ens netegem Ens vestim 

Us pentineu Us dutxeu Us afaiteu Us netegeu Us vestiu 

Es pentinen Es dutxen S’afaiten Es netegen Es vesteixen 

 

 

 

Verbs present parcialment irregulars:  

 

 

caçar:  

netejar:  

abrigar:  

fabricar:  

 

 

caçar: caço, caces, caça, cacem, caceu, cacen      ç----c 

netejar: netejo, neteges, neteja, netegem, netegeu, netegen    j----g 

abrigar: abrigo, abrigues, abriga, abriguem, abrigueu, abriguen   g---gu 

fabricar: fabrico, fabriques, fabrica, fabriquem, fabriqueu, fabriquen   c---qu 

Verbs irregulars de la segona conjugació: DRE -  URE 



 

 

Exemples verbs amb -dre:  

comprendre: comprenc, comprens, comprèn, comprenem, compreneu, comprenen 

confondre: confonc, confons, confon, confonem, confoneu, confonen 

dissoldre: dissolc, dissols, dissol, dissolem, dissoleu, dissolen 

 

Exemples verbs amb -ure: 

Treure: trec, treus, treu, traiem, traieu, treuen.  

Creure: crec, creus,  creu, creiem, creieu, creuen. 

Coure: coc, cous, cou, coem, coeu, couen 

Caure: Caic, caus, cau, caiem, caieu, cauen 

Moure: moc, mous, mou, movem, moveu, mouen 

Asseure’s:  m’assec, t’asseus, s’asseu, ens asseiem, us asseieu, s’asseuen 

 

Dictat:  

Las vacaciones son para no hacer nada. Aprovecho para quedarme en casa y dormir mucho. Si 

quiero viajar, miro los programas de animales o de estos países tan lejanos que hacen en la 

tele y es como si viajara.  

 

Me estiro en el sofá, con una cervecita bien fresca y enciendo el aire acondicionado. No 

envidio nada a mis amigos que se van a la otra parte del mundo. Cogen cinco aviones, tienen 

desfase horario, se están horas en los aeropuertos, pierden las maletas. 

Yo cojo el metro y voy al cine. Esto es viajar también, ¿verdad?. I además, mis vacaciones son 

bien baratitas.  



________________________________ 

 

Les vacances són per a no fer res.  Aprofito per quedar-me a casa i dormir molt. Si vull viatjar, 

miro els programes d’animals o d’aquests països tan llunyans que fan a la tele i és com si 

viatgés.  

 

M’estiro al sofà, amb una cerveseta ben fresca i engego l’aire condicionat. No envejo gens als 

meus amics que se’n van a l’altra part del món. Agafen cinc avions, tenen desfasament horari, 

s’estan hores als aeroports, perden les maletes.  

Jo agafo el metro i vaig al cine!, Això és viatjar també, oi?. I a més, les meves vacances són ben 

baratetes.  

 

Exercicis llibre: Unitat 1. Exercicis 6, 7, 8, 11, 12 

 

Traducció castellà – català 6: https://cepacatala.files.wordpress.com/2018/10/traduccic3b3-

castella-catalc3a0-4.pdf 

 

Vocabulari dormitori/habitació: 

Cama, cojín, sábana, manta, edredón, cabecero, mesita de noche, despertador, cómoda, 

armario, armario del tocador, escritorio, estantería, la lámpara, la ventana, los cristales, la 

cortina, el espejo, la alfombra, la foto, el cuadro, el enchufe, el perchero, la percha 

 

El llit, el coixí, el llençol, la manta, l’ edredó, el capçal, la tauleta de nit, el despertador, la 

calaixera, l’armari, el tocador, l’escriptori, la prestatgeria, el llum, la finestra, els vidres, la 

cortina, el mirall, la catifa, la foto, el quadre, l’endoll, penja-robes, la perxa. 

 

Barbarismes en català #2: vídeo: https://youtu.be/wFYNnXOJY5g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cepacatala.files.wordpress.com/2018/10/traduccic3b3-castella-catalc3a0-4.pdf
https://cepacatala.files.wordpress.com/2018/10/traduccic3b3-castella-catalc3a0-4.pdf
https://youtu.be/wFYNnXOJY5g


Exercicis llibre: Unitat 1. Exercicis: 13, 14, 15, 16, 17. 

Gramàtica: 135, 137  

 

Present irregulars: ser, estar, prendre, deure, ser, estar, fer, saber, anar, poder, tenir, veure, 

viure, voler, venir, dur, dir-se 

 

fer de: faig de professor, fa de pintor 

 

caldre: hacer falta* 

Hi ha:    en aquesta classe hi ha bona gent -  en esta clase hay buena gente  

 

Haver + de:   “tenir que” -  en català no podem dir “temim que”. Sempre  s’utilitza “hem de” 

 

he de 

has de 

ha de 

hem de  

heu de 

han de 



Ell està nerviós perquè ha d’estudiar molt.  

Ell està nerviós perquè te que estudiar molt.   “ tenir que” 

 

Lo:  el lo no va mai davant del verb. Sempre darrera del verb: 

 

No sé lo que haces por las mañanas porque siempre te levantas antes que yo.  

no sé el que fas als matins perquè sempre et lleves abans que jo. 

 

Lo quiero comprar (llibre):     el vull comprar 

Quiero comprarlo (llibre):     vull comprar-lo 

Los quiero comprar (llibres):   els vull comprar 

Quiero comprarlos (llibres):  vull comprar-los 

 

*Apostrofació; s’apostrofa per davant i per darrera de paraules o verbs. Sempre que comencin 

o acabin en vocal o hac.  

Me los das:  me’ls (em+els) dones 

Dámelos:  dona-me’ls 

Cómprame: compra-me    compra’m  compra’t,  dona-li. 

 

Venir de gust – “apetecer”    

Em ve de gust  

Et ve de gust  

Li ve de gust  

Ens ve de gust  

Us ve de gust  

Els ve de gust 

 

A l’estiu sempre em ve de gust un gelat perquè fa molta calor 

 

Vocabulari família/singular plural 

pare, mare, pares, mares 

marit, muller/dona, marits, dones 

fill, filla, fills, filles 

germà, germana, germans, germanes 

oncle, tia, oncles, ties 

cunyat, cunyada, cunyats, cunyades 

nét, néta, nets, netes 

nebot, neboda, nebots, nebodes 

cosí, cosina, cosins, cosines 

àvi, àvia, avis, àvies 

gendre, nora, gendres, nores 



sogre, sogra, sogres, sogres 

xicot, xicota, xicots, xicotes 

fiol, fiola, fiols, fioles 

padrí, padrina, padrins, padrines 

 

Examen gener 21:  

 

Àrea 1:  

1.1 Comprensió oral: https://cepacatala.files.wordpress.com/2022/04/comprensio-oral-gener-

21.pdf 

Àudio 1: 

https://drive.google.com/file/d/16MepDiXyZbBt00SAcBsu8nOnRBnLniW6/view?usp=sharing 

 

Àudio 2: https://drive.google.com/file/d/1tw2GzNFkHVAC3GnQrm4tD-

WJC6ulBTyA/view?usp=sharing 

 

1.2 Comprensió lectora: https://cepacatala.files.wordpress.com/2022/04/comprensio-lectora-

gener-21.pdf 

 

Àrea 2: Domini pràctic del sistema lingüístic: 

https://cepacatala.files.wordpress.com/2022/04/sistema-linguistic-gener-21.pdf 

 

Àrea 3: Expressió e interacció escrites: 

https://cepacatala.files.wordpress.com/2022/04/expressio-e-interaccio-escrites-gener-21.pdf 

 

Àrea 4: Expressió e interacció orals: 

https://cepacatala.files.wordpress.com/2022/04/expressio-oral-gener-21.pdf 

 

Solucionari: https://cepacatala.files.wordpress.com/2022/04/solucionari-gener-21.pdf 

 

Exercicis llibre. Tema 1: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 i 28.  

Fer les dues redaccions de l'examen de gener del 20 

 

 

 

 

https://cepacatala.files.wordpress.com/2022/04/comprensio-oral-gener-21.pdf
https://cepacatala.files.wordpress.com/2022/04/comprensio-oral-gener-21.pdf
https://drive.google.com/file/d/16MepDiXyZbBt00SAcBsu8nOnRBnLniW6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tw2GzNFkHVAC3GnQrm4tD-WJC6ulBTyA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tw2GzNFkHVAC3GnQrm4tD-WJC6ulBTyA/view?usp=sharing
https://cepacatala.files.wordpress.com/2022/04/comprensio-lectora-gener-21.pdf
https://cepacatala.files.wordpress.com/2022/04/comprensio-lectora-gener-21.pdf
https://cepacatala.files.wordpress.com/2022/04/sistema-linguistic-gener-21.pdf
https://cepacatala.files.wordpress.com/2022/04/expressio-e-interaccio-escrites-gener-21.pdf
https://cepacatala.files.wordpress.com/2022/04/expressio-oral-gener-21.pdf
https://cepacatala.files.wordpress.com/2022/04/solucionari-gener-21.pdf


Present subjuntiu 

Usos:  

 

Verbs regulars:  

Cantar Témer Dormir Pentinar-se 

Canti Temi Dormi Em pentini 

Cantis Temis Dormis Et pentinis 

Canti Temi Dormi Es pentini 

Cantem Temem Dormim Ens pentinem 

Canteu Temeu Dormiu Us pentineu 

Cantin Temin Dormin Es pentinin 

 

Parcialment irregulars:  

**Les irregularitats de present d indicatiu també apliquen al present de subjuntiu:` 

car--- qu  

gar--- gu  

jar---- g  

çar --- c eix 

servir: serveixi.... 

 

Fabricar – c--qu Caçar   ç---c Abrigar g-gu Bromejar j--g Servir    eix 

Fabriqui Caci Abrigui Bromegi Serveixi 

Fabriquis Cacis Abriguis Bromegis Serveixis 

Fabriqui Caci Abrigui Bromegi Serveixi 

Fabriquem Cacem Abriguem Bromegem Servim 

Fabriqueu Caceu Abrigueu Bromegeu Serviu 

fabriquin cacin Abriguin Bromegin Serveixin 

 

 

 

 



** Els verbs de present de subjuntiu acabats en DRE – URE sempre van amb GU exemple 

 

Aprendre -  gu Deure -  gu Entendre - gu Perdre Beure 

Aprengui Degui Entengui Perdi Begui 

Aprenguis Deguis Entenguis Perdis Beguis 

Aprengui Degui Entengui Perdi Begui 

Aprenguem Deguem Entenguem Perdem Beguem 

Aprengueu Degueu Entengueu Perdeu Begueu 

Aprenguin Deguin Entenguin Perdin Beguin 

 

Verbs  irregulars 

Anar Poder Saber  Ser Fer Tenir Veure 

Vagi Pugui Sàpiga Sigui Faci Tingui Vegi 

Vagis Puguis Sàpigues Siguis Facis Tinguis Vegis 

Vagi Pugui Sàpiga Sigui Faci Tingui Vegi 

Anem Puguem Sapiguem Siguem Fem Tinguem Vegem 

Aneu Pugueu Sapigueu Sigueu Feu Tingueu Vegeu 

Vagin Puguin Sàpiguen Siguin Facin Tinguin Vegin 

 

Estar Haver 

Estigui Hagi 

Estiguis Hagis 

Estigui Hagi 

Estiguem Hagem 

Estigueu Hagueu 

Estiguin Hagin 

 

Exemples: 

Vull que cantis amb el meu nou grup 

La meva mare m’ha dit que compri pa. 

Vull que et dormis aviat perquè demà tens competició 

Vull que vinguis a la meva casa 

Quan arribi al restaurant vull que em serveixin el dinar 

Quan acabi d’estudiar em n’aniré cap a casa. 

Aniré quan acabi de treballar a la meva casa. 

Començaré a treballar quan arribi a Eivissa. 

Em menjaré el que faci la meva mare. 

M’enlairaré demà quan hi hagi bon temps. 



Espero que tornis molt d’hora a casa 

Ells han volgut que me’n vagi ja. 

Quan tingui molts diners compraré una casa 

 

 

Volverán cuando tengan tiempo 

Vendrás cuando estés a punto 

Os bañaréis cuando hayáis desayunado 

Saldré cuando venga Teresa 

Compraremos melocotones cuando vayamos al mercado 

Me sentaré cuando pueda 

 

 

Tornaran quan tinguin temps 

Vindràs quan estiguis a punt 

Us banyareu quan hàgeu esmorzat 

Sortiré quan vingui la Teresa 

Comprarem préssecs quan anem al mercat 

M’asseuré quan pugui 

 

 

Quiero que compres pan 

Cuando vuelva de viaje quiero que me traigas un regalo 

Dile que me llame cuando vuelve 

Espero que Hacienda no me castigue mucho 

Ojalá que no te olvides de mi 

La vecina me dirá que no haga ruido  

Ella ha dicho que comas más 

 

 

 

Vull que compris pa 

Quan torni de viatge vull que em portis/duguis un regal 

Digues-li que em truqui/cridi quan torni 

Espero que Hisenda no em castigui molt 

Tant de bo que no t’oblidis de mi/jo 

La veïna em dirà que no faci sorolls/remor 

Ella ha dit que mengis més.  

 

 

 



Repàs de present de subjuntiu: 

Usos:  

present + que +  PS:    vull que moguis la cadira 

pretèrit perfet + que + PS: la meva mare m’ha dit que vagi al mercat 

futur +  que +  PS:  la meva mare em dirà que vagi al mercat 

 

Quan: quan vagis al cine veuràs la pel·lícula.  

Quan  estudiïs trauràs bones notes.  

------------- 

cantar: canti, cantis, canti, cantem, canteu, cantin  

témer: temi, temis temi, temem, temeu, temin 

dormir: dormi, dormis, dormi, dormim, dormiu, dormin 

anar: vagi, vagis, vagi, anem, aneu, vagin 

poder: pugui, puguis, pugui, puguem, pugueu, puguin 

Saber: sàpiga, sàpigues, sàpiga, sapiguem, sapigueu, sàpiguen 

ser: sigui, siguis, sigui, siguem, sigueu, siguin 

Fer: faci, facis, faci, fem, feu, facin 

Tenir: tingui, tinguis, tingui, tinguem, tingueu, tinguin 

Veure: Vegi, vegis, vegi, vegem, vegeu, vegin 

Estar: estigui, estiguis, estigui, estiguem, estigueu, estiguin 

Haver: hagi, hagis, hagi, haguem, hagueu, hagin 

Abrigar:  g-----gu:  abrigui, abriguis, abrigui, abriguem, abrigueu, abriguin 

abraçar: ç----c:   abraci, abracis, abraci, abracem, abraceu, abracin 

bromejar: j---g: bromegi, bromegis, bromegi, bromegem, bromegeu, bromegin 

fabricar: c---qu:  fabriqui, fabriquis, fabriqui, fabriquem, fabriqueu, fabriquin 

 

hi : ciutat 

 

es   +  hi      (s’hi)     poden fer moltes coses 

se pueden hacer muchas coses 

 

Exercicis llibre: Unitat 1: 29, 30, 31, 32.  

 

al final de curs sí que m’hi poso i ho explico  hi (cc manera)  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


