
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. Contraccions 

11. Possessius 

12. Interrogatius 

13. Hores 

14. Nombres cardinals 

15. Nombres ordinals 

16. Accentuació 

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

18. Present irregulars: ser, estar, prendre, deure, car, gar, jar, fer, saber, anar, poder, tenir, 

veure, viure, voler, venir, dur, dir-se. 

19. Present continu:  

20. Pretèrit perfet:  

21. Pretèrit perifràstic:  

22. Pretèrit imperfet:  

23. Futur: 

24. Condicional 

25. Present subjuntiu 

26. Imperfet subjuntiu 

27. 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/ 

28. Traduccions 
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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/19/0
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 
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Singular -  plural: 

 

ig -  itjos  : desig -  desitjos 

Vocal final àtona: ES 

casa -  cases          

dona – dones         

Vocal final tònica: NS 

camió – camions 

avió – avions 

 

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 

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

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: 

 

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
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Vocabulari per estudiar:  

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 

 

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 

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

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 

 

Exercicis casa:  

1. Estudiar vocabulari 

 

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. 

 

2. Traducció castellà-català 2: 

https://cepacatala.files.wordpress.com/2019/03/traduccions-castella-catalc3a0-1.pdf 
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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 

 

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 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 
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