
Clase 1:  

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:  
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http://enxaneta.info/activitats/definit/19/2 
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Singular -  plural: 
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