
Català 401 - Què vam fer? 
 

Capítol 1 
 Salutacions i Comiats (pàgina 11, resum dels elements bàsics [RESOURCES online!]) 
   Hola, Bon dia, Bona tarda, bona nit... adéu, adéu-siau, que vagi bé, fins demà... 
 Identificació de Persones (pàgines 12-13, Powerpoint 4 de setembre) 
  Em dic Justin   /   Sóc el/la/l’/en....  
  Com et dius?   /  Qui ets? 
  D’on ets?        /  Sóc de / d’...... 
  VERBS:   dir-se, ser 
 Números de 0 al 100 (pàgina 14, Powerpoint 4 de setembre) 
  u, dos, tres, quatre...     un llibre, una cosa, dos llibres, dues coses, tres coses... 
 Edat i Mòbil (pàgina 15, Powerpoint 4 de setembre) 
  Tinc vint-i-un anys, en tinc vint-i-un, en tinc divuit.... 
  Quants anys tens? 
  Tens mòbil? Sí, és el..... 
  VERBS:  tenir 
 Llengües Parlades (pàgina 15 i 18, Powerpoint 4 de setembre) 
  Quantes llengües parles?    /    Parlo dues llengües,   en parlo tres, en parlo quatre... 
  Quina llengua parles més?     /  Parlo més l’anglès.... 
  VERBS: parlar 
 Aficions (pàgina 19, Powerpoint 9 de setembre) 
  Què t’agrada fer en el temps lliure? 
  M’agrada.... 
  VERBS: llegir, ballar, viatjar, escoltar música, cuinar, fer esport, navegar per  
    internet,   agradar  
 Professions (pàgina 20, Powerpoint 9 de setembre, [RESOURCES online!]) 
  Què fas --- estudies o treballes? 
  De què fas?   / De què treballes?   
  Faig d’estudiant.  / Treballo de professora.    (Treballo com a pintor) 
  VERBS: fer, treballar, estudiar 
 
Capítol 2 
 Presentacions (de gent) (pàgines 28-29, Powerpoint 16 de setembre) 
  Formal: Sr. Obama i Sra. Obama, els presento l’Aida. 
  Formal: Sr. Obama, li presento els meus pares. 
  Informal: Hola amics, us presento el David! 
  Informal: Hola Joan, coneixes la Marta? 
  Informal: Hola Ana, aquests són el Pau i la Maria. 
  VERBS:  conèixer, presentar 
 On viu la gent i per quant temps? (pàgina 30, Powerpoint 16 de setembre) 
  On vius?     /   Visc a Urbana. 
  Quant (temps) fa que vius a Barcelona?     /  Fa 6 anys (que visc a Barcelona). 
  VERBS: viure 
 Descripcions físiques de la gent (pàgina 32, Powerpoint 18/23 de setembre, 
[RESOURCES online!]) 
  Ser maco/maca/macos/maques, alt, lleig, gras, prim, baix, ros, moreno 
 Membres de la família (pàgines 36-37, Powerpoint 18/23 de setembre) 
  Quants germans tens?     /   Tinc quatre germans.  /  En tinc quatre. 
  Qui és la germana petita de la família? 
  Qui és l’oncle gran de la família? 
  Com es diuen els teus pares? 



  Com és la teva tieta? 
  CONSTRUCCIÓ MORFOSINTÀCTICA: possessió (el meu, la meva...) 
 Números més grans de 100 al 999.999.999 (pàgina 38, Powerpoint 25 de setembre) 
  tres-cents quaranta-cinc, vint-i-sis mil, cinc-cents trenta-nou... 
 Les ciutats i els pobles (pàgines 40-41, Powerpoint 25 de setembre) 
  Per què t’agrada la ciutat? --- Perquè la ciutat té molts habitants, és gran, és maca... 
  Per què t’agraden els pobles? --- Perquè són barats i tranquils, tenen parcs... 
 
Capítol 3.0 - Capítol 3.5 
 Activitats diàries (pàgines 46-48, Powerpoint 2 d’octubre, 7 d’octubre, 9 d’octubre) 
  Quan et lleves?     /    Em llevo al matí....      Em dutxo a la nit... 
  VERBS: llevar-se, dutxar-se, esmorzar, dinar, anar-se’n a dormir.... 
 Hora (Col·loquial i formal) (pàgina 49, Powerpoint 7 d’octubre, 9 d’octubre, 14 
d’octubre) 
  Quina hora és?    /   és la una de la matinada, són les dues del migdia, les tres... 
  A quina hora et dutxes?     /  Em dutxo a les 3 i mitja....    a dos quarts de quatre... 
 Horaris (pàgines 52-53, Powerpoint 14 d’octubre, 16 d’octubre) 
  Quin horari fa Starbucks?   /  Obren cada dia! 
  Quin horari fa Meijer?    /  És obert de 5 a 12... 
  VERBS: obrir, tancar, ser obert 
 Freqüències de les activitats comunes (pàgina 58, Powerpoint 16 d’octubre) 
  Amb què freqüència beus alcohol?        /  Bec alcohol a vegades... 
  Amb què freqüència passeges?       /   Passejo sovint! 
  VERBS: beure, passejar 
 
Capítol 3.6-3.9 
 Accions en progressió (pàgines 54-55, Powerpoint 30 d’octubre) 
   ESTAR + GERUNDI 
  Què fas ara?   /  Ara mateix estic menjant! 
        Estic dormint, m’estic dutxant, (estic dutxant-me) 
  VERBS: estar(-se), gerundi of AR vs. ER/RE vs. IR/IURE verbs,  +   dir (dient),  
 Accions del matí (pàgina 60) 
  Què fas als matins?   /   Em rento les dents, m’afaito, em pentino, etc... 
  VERBS:   dutxar-se, banyar-se, pentinar-se, maquillar-se, rentar-se les dents, tenyir-
   se (eix!) els cabells, pintar-se, vestir-se (eix!), arreglar-se, rentar-se la cara 
 Ortografia (pàgina 50, Powerpoint 16 d’octubre) 
  ja / jo / ju   vs.  ge / gi 
  ça / ço / çu  vs. ce / ci 
  ga / go / gu vs. gue / gui 
  ca / co / cu vs. que / qui 
 
Capítol 4 
 Adreces (pàgines 64-65, Powerpoint 30 d’octubre) 
  el carrer, el número, el pis, la porta,  el districte / codi postal 
  primer(a), segon(a), tercer(a), quart(a), cinquè/cinquena 
  A quin carrer / A quin número / A quin pis / A quina porta / A quin districte/codi  
   postal viu?     /    Viu al carrer Gaudí, número disset, primer, segona, 08030. 
  VERBS:  viure 
 Habitacions del pis / de la casa (pàgines 66-67, Powerpoint 4/6 de novembre) 
  l’entrada / el rebedor, el corredor / el passadís, la cuina, el safareig, (la galeria), el  
   menjador, la sala d’estar, el dormitori / l’habitació, l’estudi, el lavabo, el  
   bany, la terrassa, el balcó. 



  Com és la teva casa? / Quantes habitacions té?    /    En té cinc!  
  VERBS: tenir 
 Preposicions de lloc (pàgines 70-71, 76, Powerpoint 4/6 de novembre) 
  entrant...  ,  sortint...      /   Entrant, hi ha una cuina a la dreta.   / Sortint, hi ha un  
   passadís al davant.   /  Entrant a l’habitació, hi ha un bany a l’esquerra.   /  
   Sortint de l’estudi, hi ha una sala d’estar 
  al voltant de        /  Hi ha 3 cadires (chairs) al voltant de la taula (table). 
  al fons de           / Al fons del passadís hi ha una taula. 
  al darrere de / al davant de / al costat de 
  a la dreta de / a l’esquerra de 
  a mà esquerra/dreta     /    El lavabo és a mà dreta. 
  entre    /    El bany és entre l’habitació gran i la sala d’estar. 
  a fora de / a dins/dintre de 
  a baix (de) / a dalt (de) / a sobre (de) / a sota (de) 
  VERBS:  ser, haver-hi 
 Preposicions adjectives (pàgina 76) 
  nom + DE + preposició      (DEL   just for ‘costat’) 
  Quin bany és el teu?      / El meu és el bany DE dalt. 
  El lavabo del costat és a l’esquerre de la cuina. 
 On són les coses? (pàgina 69, Powerpoint 4/6 de novembre) 
  A / AL / A l’ + preposició (d’alguna cosa),   hi ha...        /   Al davant, hi ha la cuina. 
  Alguna cosa + SER + a / al /l’ + preposició         / La cuina és al davant. 
  VERBS: ser, haver-hi 
 
Capítol 5 
 Feines de casa (pàgina 78, Powerpoint 13 de novembre) 
  anar a comprar, fer/preparar el menjar/dinar/sopar (l’esmorzar), rentar els plats,  
   netejar el lavabo, escombrar / passar l’aspiradora, fregar,  endreçar 
 Obligacions (pàgina 104, Powerpoint 13 de novembre) 
  Quines feines has de fer a casa?     /  A casa, he de rentar els plats tots els dies. 
  VERBS:  haver + de 
 El passat - pretèrit (pàgines 83, 87, Powerpoints 13, 18 de novembre) 
  anar (auxiliar) + verb (infinitiu)     /    Vaig/Vas/Va/Vam/Vau/Van + verb (infinitiu) 
  Què vas fer ahir?         /      Em vaig dutxar  i  vaig sortir amb els meus amics! 
  VERBS: TOTS! 
 Mesos de l’any (pàgina 83) 
  Quan vas néixer?        /     Vaig néixer l’onze de juny del vuitanta-sis! 
  VERBS: néixer 
 Emocions i personalitats (pàgina 84, Powerpoint 20 de novembre) 
  ser + cregut, nerviós, sincer....  (just need to recognize the meaning for these adjs.) 
  estar + content/feliç, eufòric, trist, enfadat, sorprès, avorrit, nerviós, cansat; 
  tenir por 
  Com estàs?     /   Estic content perquè m’agrada assistir a la classe de català! 
  VERBS: ser, estar, tenir 
 El passat - l’imperfet (pàgines 89, 91, Powerpoints 20 de novembre, 2 de desembre) 
  Què feies quan eres petit?       /   Jo sempre estudiava i jugava al parc! 
  VERBS: Els verbs que hem estudiat en CATL 401! 
 Graus d’expressió (pàgina 93, Powerpoint 2 de desembre) 
  (+) molt, força/bastant, una mica     vs.    (-) gaire, gens 
  T’agradava viatjar quan eres petit?      /  Sí, m’agradava molt! 
  Va ser difícil l’examen final de Català 401?    /  No, no va ser gens difícil! 
  Et van agradar els deures de la classe de biologia?     /    Sí, em van agradar una mica. 


