
 

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) 

 

 

Teoria a/en 

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


 

 

 

 

 

 

 


