
Dubtes exercicis llibre. Unitat 2: 1, 7, 9, 10 

 

Traducció 

¿Qué puedo hacer estas vacaciones?.  

Te recomiendo que vayas a mi pueblo, Sant Antoni de Portmany.  

Es un pueblo muy bonito y con mucha historia.  

Se pueden visitar muchos lugares muy interesantes y se pueden hacer rutes por la montaña y 

la costa.  

¿Y cómo puedo ir? 

El pueblo està muy bien comunicado.  

Se puede ir en barco y también en coche pero no en autobús porque los conductores hacen 

huelga.  

Què puc fer aquestes vancances?  

Et recomano que vagis al meu poble, Sant Antoni de Pormany 

És un poble molt bonic i amb molta història. 

S’hi poden visitar molts llocs molt interessants i s’hi poden fer rutes per la muntanya i la costa.  

I com puc anar-hi?  -  I com hi puc anar?  

El poble està molt ben comunicat.  

S’hi pot anar en vaixell i també amb cotxe però no amb autobús perquè els conductors fan 

vaga. 

 

Present continu:  

Usos: accions en moviment / ara mateix 

Exemple: ara estic explicant la lliçó. Vosaltres esteu aprenent els verbs 

Estructura:   estar + gerundi 

 

Verbs estar:  

estic + gerundi 

estàs 

estàs 

estem 

esteu 

estan 

Gerundi:   

AR:  ant:    cantar: cantant  -  ballar: ballant  - treballar: treballant 

 

ER/RE: ent   

fer:  fent 

 

Irregulars:  

entendre: entenent 

aprendre: aprenent 

 



beure: bevent               bec, beus, beu, bevem, beveu, beuen 

escriure: escrivint      escric, escrius, escriu, escrivim, escriviu, escriuen 

veure: veient               veig, veus, veu, veiem, veieu, veuen 

viure:  vivint 

deure:  devent 

caure: caient                  caic, caus, cau, caiem, caieu, cauen 

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

Creure: creient 

Moure: estic movent   - moc, mous, mou, movem, moveu, mouen 

 

 

 

ser: sent 

poder: podent 

saber:   sabent          

voler:  volent  

Coure: coent 

 

 

IR:   int 

Dormir:  dormint 

Sortir:    sortint  

Llegir:   llegint 

Tenir:   tenint 

Sentir:  sentint 

Construir:  construint  

Acudir: acudint 

Avorrir:  avorrint  

Dir: Dient  

Conjugació present continu 

Cantar Fer Dormir Afaitar-se Servir 

Estic cantant Estic fent Estic dormint M’estic afaitant Estic servint 

Estàs cantant Estàs fent Està dormint T’estàs afaitant Estàs servint 

Està cantant Està fent Està dormint S’està afaitant Està servint 

Estem cantant Estem fent Estem dormint Ens estem afaitant Estem servint 

Esteu cantant Esteu fent Esteu dormint Us esteu afaitant Esteu servint 

Estan cantant Estan fent Estan dormint S’estan afaitant Estan servint 

 

https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/tiempos/estar-gerundio/ejercicios 

 

Traducció present continu:  

Siempre (comer/ellos)  chucherías – 

 

https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/tiempos/estar-gerundio/ejercicios


Últimamente (pensar/yo)  mucho en Carlos – 

 

Ahora mismo (salir/nosotros)  de casa – 

 

(ver/nosotros)  una película –   

 

(leer/yo) un libro junto al río – 

 

No entiendo lo que el presentador (decir).    

 

Las plantas (morirse)  por el calor.   

 

Es muy tarde. ¿Por qué no (dormir/tú) ? –   

 

(divertirse/yo) como un niño. –   

 

Mis amigos y yo (escuchar) el nuevo disco – 

 

Juan siempre (discutir) con cualquier persona.  

 

(yo/oír) un pájaro a lo lejos. –   

Lorena y tú (escribir) la lista de la compra. -   

(yo/ir)  a tu casa a pie. –   

____ 

Siempre (comer/ellos)  chucherías – Sempre estan menjant llaminadures  

 

Últimamente (pensar/yo)  mucho en Carlos – Últimament/darrerament estic pensant molt 

amb en Carlos.  

 

Ahora mismo (salir/nosotros)  de casa – Ara mateix estem sortint de casa 

 

(ver/nosotros)  una película – Estem veient una pel·lícula.  

 

(leer/yo) un libro junto al río – Estic llegint un llibre al costat del riu.  

 

No entiendo lo que el presentador (decir).  No estic entenent el que el presentador està dient  

 

Las plantas (morirse)  por el calor. Les plantes s’estan morint per la calor.  

 

Es muy tarde. ¿Por qué no (dormir/tú) ? – És molt tard. Per què no estàs dormint?  

 

(divertirse/yo) como un niño. – m’estic divertint com un nen 

 

Mis amigos y yo (escuchar) el nuevo disco – Els meus amics i jo estem escoltant el nou disc 

 

Juan siempre (discutir) con cualquier persona. En Joan sempre està discutint amb qualsevol 



persona 

 

(yo/oír) un pájaro a lo lejos. – Estic sentint un ocell al lluny.  

Lorena y tú (escribir) la lista de la compra. -  Na Lorena i tu esteu escrivint la llista de la 

compra 

(yo/ir)  a tu casa a pie. – Estic anant a la teva casa a peu 

 

llistat de gerundis: https://blogs.cpnl.cat/elfogonetdemontcada/tag/gerundis-i-participis-

irregulars/ 

 

 

 

Pretèrit Perfet:  

 

 

https://blogs.cpnl.cat/elfogonetdemontcada/tag/gerundis-i-participis-irregulars/
https://blogs.cpnl.cat/elfogonetdemontcada/tag/gerundis-i-participis-irregulars/
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Tradueix 

 

1. Aquest matí m’he llevat molt d’hora 

2. Avui he esmorzat cereals amb moltes fruites 

3. He menjat avui una amanida gustosa al restaurant de la meva feina/del 

meu treball. 

4. Fa poc que he tornat de la platja. 

5. Jo i el meu amic hem anat al cinema 

6. Al cinema hem vist una pel·lícula americana. 

7. Després del cinema el meu amic ha trucat/cridat al seus pares 

8. Enguany hem visitat una ciutat petita entre les muntanyes. 

9. En la meva vida he estat al Japó 

10.Has estat al Japó alguna vegada/algun cop? 

11.Aquesta setmana hem anat a l’escola cinc vegades 

12.Mai he vist una pel·lícula tan bona 

13.Encara no m’he trobat amb el Pablo 

14.Ara he tornat de la tenda/de la botiga, he comprat pa 

 

Exercicis. Unitat 2: 13, 17, 19, 20 



 

Vocabulari del cos:  

Boca, ojo, nariz, dientes, pelo, oreja, brazo, pierna, cabeza, codo, barriga, mano, dedos, pie, 

frente, pecho, muñeca, hombro, tobillo, lengua, espalda, rodilla, ceja, cara, cuerpo, labio, culo, 

sobaco (axila), talón, cuello. 

Boca, ull, nas, dents, cabells, orella, braç, cama, cap, colze, ventre, mà, dits, peu, front, pit, 

canell, espatlla, turmell, llengua, esquena, genoll, cella, cara, cos, llavi, cul, aixella, taló, coll. 

 

Traducció castellà – català 8: https://cepacatala.files.wordpress.com/2018/10/traduccic3b3-

castella-catala-7.pdf 
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