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Ara, un repàs 

Com es diu aquest número en català? 
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L’Edat (pàgina 15 del llibre) 

Quants anys tens? 



L’Edat (pàgina 15 del llibre) 
Interrogatiu quant concorda en gènere i nombre 

Quants anys tens? 

Quant costa un llibre? 

Quanta pasta tens? 

Quantes coses tens? 

 

 



L’Edat (pàgina 15 del llibre) 

Quants anys tens? 

 

 

--- En tinc 27____. 

--- Tinc 27 anys. 



El pronom en 

El pronom en substitueix un complement directe 
indeterminat (“en” stands for an indeterminate direct 
object).            
 
         Menjaré taronges. En menjaré. 
 
         Quantes taronges menjaràs? En menjaré quatre. 
 
        Beus molt cafè? En bec molt. 
 



Les llengües (pàgina 18 del llibre) 
Interrogatiu quin concorda en gènere i nombre 

Quines llengües parles? 

Quin llibre tens? 

Quina revista tens? 

Quins llibres tens? 

 

 --- Parlo (el) català, (l’)anglès... 



-à, -ana catala, -ana 

  

-ès, -esa Angles,esa/ holandès, esa 

  

-ol, -ola espanyol, -ola 

  

-er, -era brasiler, -era 

  

-eu, -ea europeu, -ea 

  

-ic, ica nòrdic, -ica 

  

-ec, -ega 

 

 

 

-enc, -enca 

        

noruec, -ega 

 

LOCALS (CIUTATS) 

 

 terrassenc, -enca / reusenc, -enca 

figuerenc, -enca/ champaignenc, -enca/ 

Chicaguenc, -enca 
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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) 

         

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 llengües. 

       Ex. Com s’escriu “Plazaola”? 

 

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

        (verb+subjecte, NO subjecte+verb) 

        Ex. Quantes llengües parles tu?   Quantes llengües tu parles? 

 

 
 

VERBS (GENERAL) 
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QUINES LLENGÜES PARLEN 

AQUESTES PERSONES? 

 

1) 2)  

3) 
4) 5) 



Professions (pàgina 20 del llibre) 

Què fas?  Estudies o treballes? 



Professions (pàgina 20 del llibre) 

Què fas?  Estudies o treballes? 

Estudiar / Treballar 

-o 

-es 

-a 

-em 

-eu 

-en 

Estudi 

Treball 



Professions (pàgina 20 del llibre) 

Què fas?  Estudies o treballes? 

-Estudio. 

 

-Ah sí? On ets estudiant? 

 



Professions (pàgina 20 del llibre) 

Què fas?  Estudies o treballes? 

-Estudio. 

 

-Ah sí? On ets estudiant? 

 
-Estudio / Sóc estudiant  

 a la Universitat d’Illinois!  



Professions (pàgina 20 del llibre) 

Què fas?  Estudies o treballes? 

-Treballo. 

 

-Ah sí? De què treballes? 

 
-Treballo de cambrer a IHOP! 



Professions (pàgina 20 del llibre) 

De què treballes?  =   De què fas? 

Fer 

Jo faig 

Tu fas 

Ell/ella fa 

Nosaltres fem 

Vosaltres feu 

Ells/elles fan 



 

 

 
 

 

ACTIVITAT EN PARELLES 
FAS D’ALGUNA D’AQUESTES PROFESSIONS? 

 

19 



 

1) Saluda 

2) Pregunta a la teva parella què fa, si estudia o 

treballa. 

3) Si estudia, pregunta què estudia, i a on. [on =where] 

4) Si treballa, pregunta de què fa, i a on.  

5) Escriu les respostes. 

6) Acomiada’t 

 

Prepara’t per comparteix la informacio amb la classe! 

 
 

ACTIVITAT EN PARELLES 

20 



La Diada 

11 de setembre de 2014 



Què és La Diada? 

  LES RESPOSTES DEL ESTUDIANTS! 

1) “La Diada és particular de Catalunya des del 1714. Flors i 

libertat de Catalunya son comunes cada 11 de setembre.” 

 

2) “La diada es una festa en Catalunya l'onze de Septembre un 

dia despues de dimecres este anyo. Se celebra una derrota i 

la gent no trabaja.”  

 

3) “Cada any l'11 de Setembre, la gent celebra la Diada 

Nacional de Catalunya. Soldats catalans rendiren en aquest 

dia. Catalunya esdevingué a una part de Espanya.”  

 

4) El setembre onze Catalunya celebra la diada de Catalunya. 

Setembre onze és un dia importante de Catalunya. Via 

Catalunya!  



Què és La Diada? 

• La Diada (Nacional de Catalunya) és una 

GRAN celebració de identitat i nació 

catalana que se celebra a Catalunya cada... 

   onze de setembre! 



L’història (una mica) 

• Una gran part del territori que ara 

reconeixem com a Espanya, en el segle 18, 

es constituïa en dues corones:  

 



L’història (una mica) 

• Com a part de la Guerra de Successió, 

Felip V va atacar el territori d’Aragó  

 

• L’onze de setembre de 1714, les tropes 

de Felip V per fi van destruir les últimes 

defenses d’Aragó... 

     a Barcelona.     

 

          
(sota la direcció de Rafael Casanova) 



L’història (una mica) 

• Després de la victòria, Felip V va 

implementar Els Decrets de Nova Planta 

 

• Van eliminar els drets civils i legals 

catalans  

 

• Va començar la imposició de la llengua, 

el govern, i la cultura espanyola als 

Països Catalans 
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