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o  Com es diu “English” en català?   (DIR) [forma impersonal “es” >>slide 12]  

     Anglès 

o  Com s’escriu “Anglès”?  (ESCRIURE) [es >> s’ + vocal]  

     A, n, g, l, e, s 

o  Com es pronuncia “Anglès”?  (PRONUNCIAR) 

     Anglès 

o  Pots repetir-ho?    (PODER, REPETIR) 

     Anglès! 

o “Anglès” porta accent? (PORTAR) 

     Sí, accent obert (greu) a la “e”! 
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       SALUTS                                                           

      Hola! 

      Què tal? 

      Bon dia! 

      Bona tarda! 

      Bon vespre! 

 

 

 

 

 

COMIATS 

Adéu! 

Adéu-siau! 

Fins ara! 

Fins demà! 

Ja ens veurem! 

Que vagi bé!       
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Paula, quin és el teu número de mòvil (cel.lular)? 

[Quin/a és …  =What/which is…] 

217 349 08 76  

I el teu, Josep? 

721 892 4059 

 

PER PREGUNTAR L’EDAT 

Paula, quans anys tens?  (TENIR)  

Tinc 31 anys.  

I tu,  Josep? 

Jo en tinc 18.      

Què jove! 
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VERB “TENIR” (IRREGULAR) 

PRESENT INDICATIU 

jo 

tu 

ell 

ella 

vostè 

nosaltres 

vosaltres 

ells 

elles 

vostès 

tinc 

tens 

té 

tenim 

teniu 

tenen 



 

Qui té el nom i cognom mes difícil de escriure i de 
pronunciar de la classe?  

Qui té el número de telèfon (mòvil) mes difícil de recordar? 
EN PARELLES (AMB ALGÚ DE LA CLASSE QUE NO CONEGUIS):   

1) Saluda 

2) Pregunta el seu nom i el seu cognom  

[“Qui ets/Com et dius? Quin és el teu cognom?”] 

3) Pregunta com s’escriuen; escriu-ho a un paper 

4) Pregunta quin és el seu número de telèfon. 

[“Quin és el teu número de telèfon?”] 

5) Acomiada’t  [“acomiadar-se”  = “despedirse”, “to say good-bye”] 
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o Hi ha [there is/are] dos tipus de diftongs en catala:  

      els creixents i els decreixents 

o Diftongs creixents:  

    ua, ue, ui, uo (after g- i q-)    quatre, qüestió, pingüí 

o Diftongs decreixents:  

    ai, ei, oi, ui                    aigua, feina, boira, cuira 

    au, eu, iu, ou, uu         palau, peu, ciutat, moure, duu 

o  La i i la u entre dues vocals: consonant de la segona vocal 

         deia, mouen 

o Dieresi:  a) qüestió, aigües    b)  canviï, agraïm 
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El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha dit a 

l'executiva del PP [Partit Popular] que el seu govern tenia 'totes 

les mesures preparades' per impedir la consulta en cas que Artur 

Mas la convoqui. Ha insistit que la seva posició es mantenia 

invariable i ha destacat com a valor no haver fet cap mena de 

concessió. 

Rajoy diu que té 'totes les mesures preparades'  
per impedir la consulta  [9/8/14] 



 

GENTILICIS 

QUINES LLENGÜES PARLES? 

QUANTES LLENGÜES PARLES? 

America  >>>> Americà 

Espanya   >>> Espanyol 

Catalunya >>> Català 

 
Quina llengua parles? 

Parlo l’anglès 

Quantes llengües parles? 

Parlo tres llengües:  

l’anglès, l’espanyol i el català 

 



 

QUINES LLENGÜES PARLEN 

AQUESTES PERSONES? 

 

1) 2)  

3) 
4) 

5) 



VERB “PARLAR” (REGULAR)  

PRESENT INDICATIU 

jo 

tu 

ell 

ella 

vostè 

nosaltres 

vosaltres 

ells 

elles 

vostès 

parlo 

parles 

parla 

parlem 

parleu 

parlen 



 

o Tres conjugacions (Veus-Gramàtica pg. 145, 182)   

       -AR (ex. anar, treballar), -ER/-RE (ex. fer, escriure), IR (dormir, llegir) 

        (verbs regulars i irregulars en les tres conjugacions) 

 

o    Forma impersonal del verb (Veus-Gramàtica pg. 131) 

       Forma impersonal: pronom “es”+ verb en tercera persona  

       quan no interessa qui es el subjecte de una accio: 

       Ex. En aquesta classe es parla catala.  

       Ex. En aquesta classe es parlen dues llengues. 

 

o Ordre de la frase interrogativa (Veus-Gramàtica pg. 127) 

        (verb+subjecte, NO subjecte+verb) 

        Ex. Quantes llengues parles tu?   Quantes llengues tu parles? 
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PROPERA CLASSE (NEXT CLASS) 

OPORTUNITAT PER EXTRA CRÈDIT 

1) Busca la informació a Internet 

2)    Envia’m un e-mail amb dos frases  

 completes en català escrites per tu.  

(no copy and paste). 
 

QUÈ ÉS LA DIADA ?  

(L’ 11 de SEPTEMBRE A CATALUNYA) 

QUÈ ES CELEBRA? 


