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Professions (pàgina 20 del llibre) 

Què fas?  Estudies o treballes? 

-Estudio. 

 

-Ah sí? On estudies/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! 



 

 

 
 

LES PROFESSIONS 
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PROFESSIONS: 
DE QUÈ TREBALLEN AQUESTES PERSONES? 

 

1) 2)  

3) 
4) 5) 



Aficions (pàgina 19 del llibre) 

Paula, què t’agrada fer en el temps lliure? 

 - M’agrada ballar!  

  

I a tu, Josep, què t’agrada fer en el 

temps lliure? 

 - M’agrada jugar al futbol!  



VERB “AGRADAR” 

PRESENT INDICATIU 

a mi 

a tu 

a ell 

a ella 

a vostè 

a nosaltres 

a vosaltres 

a ells 

a elles 

a vostès 

m’agrada 

t’agrada 

li agrada 

ens agrada 

 us agrada 

els agrada 



Aficions (pàgina 19 del llibre) 

Què t’agrada fer en el temps lliure? 

 - M’agrada ballar! I a tu, t’agrada? 

 - Sí que m’agrada (també)! 

 

 - No, no m’agrada...  



VERB “AGRADAR” 

PRESENT INDICATIU PLURAL 

a mi 

a tu 

m’agraden les llengües 

t’agraden les novel.les de misteri 

 

etc. 

  



VERB “AGRADAR” 

 

  



Connector “doncs” 

“Doncs” introdueix una opinió diferent 

 a la d’una altra persona  

 - A mi m’agrada estudiar 

 - Doncs a mi no. A mi m’agrada treballar. 

 - Jo sóc de Barcelona 

 - Doncs jo no. Jo sóc de Chicago. 

 - Jo estudio enginyeria mecànica. 

 - Doncs jo no. Jo estudio enginyeria civil. 

  



ACTIVITAT EN GRUPS 

1- Penseu en una persona famosa  

     (es secret!) 

2- Escribiu QUATRE frases completes 

explicant què li agrada fer al temps lliure a 

aquesta persona 

3- El reste de grups té que adivinar [guess] 

qui és aquesta persona 



EXEMPLE 

En el seu temps lliure,  

a aquesta persona li agrada ... 

1-  ... practicar el golf  

2-  ... jugar amb les seves filles 

3-  ... parlar de política mundial 

4-  ... anar a sopar amb la Michelle 



LA DIADA. NOTÍCIES 

   
Una V d'1,8 milions 
Espectacular èxit organitzatiu per aconseguir fer una senyera 

d'onze quilòmetres al llarg de la Gran Via i la Diagonal 

Arnau Urgell | Actualitzat el 11/09/2014 a les 21:20h 

 
Èxit organitzatiu i polític esclatant. A les 17.14, amb precisió suïssa, la 

Diagonal i la Gran Via s'han transformat en una gegantina V formant els 

colors de la senyera. Eren més d'onze quilòmetres plens a vessar de 

gent vinguda d'arreu de les comarques per reclamar la voluntat de votar 

el 9-N. 

 

“Ha de ser la Diada definitiva”, així definien Muriel Casals i Carme 

Forcadell l'acte polític que les seves organitzacions, Òmnium i ANC, 

havien organitzat per aquesta Diada. I, de nou, han tornat a superar les 

expectatives. La Guàrdia Urbana barcelonina ha xifrat en 1,8 milions els 

assistents a la V, una xifra que la delegació del govern espanyol ha 

intentat rebaixar a només 470.000-520.000. 

 



LA DIADA. NOTÍCIES 

    

 

La V va omplir la Diagonal. Foto: ANC 

 



LA DIADA. NOTÍCIES 

   1) http://politica.elpais.com/tag/diada/a/  

 

 

2) http://rt.com/news/186964-catalonia-vote-independence-

spain/   
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LA SENYERA 

    

 

 

 

1) La Senyera és la bandera de Catalunya 

 

2) Les quatre faixes [stripes] vermelles sobre fons groc daurat estan 

basades en l’emblema de llinatge [coat of arms] de la Corona 

d’Aragó [Crown of Aragon -14th and 15th centuries] 

 

3) A l’època moderna, la Senyera va ser introduida de manera    

    oficial el 1933 (prohibida per la dictadura de Francisco  

    Franco de 1939 a 1979) 

 

4) La Senyera estelada és una bandera  

     no oficial usada pels [=per els] partidaris 

     de la independència de Catalunya 

    (va ser disenyada el 1918; l’estrella 

    està inspirada en les banderes de Cuba 

    i Puerto Rico). 

 



BARCELONA (ESTIU 2014) 

      

          



A la Unitat 1 hem après ... 

 

o Noms i cognoms   (SER EL/LA, DIR-SE) 

o Edat                         (TENIR X ANYS)                                 

o Origen                     (SER DE, SER + GENTILICI) 

o Estudis                    (ESTUDIAR) 

o Llengües                 (PARLAR) 

o Professió                 (FER DE) 

o Aficions                   (AGRADAR + VERB) 

o + INFORMACIÓ LINGÍSTICA, CULTURAL, etc.!  

       (Powerpoint slides)                    

                                           DIMECRES PROVA #1! 
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Escriu una presentació sobre tu mateix.   

1) Saluda 

2) Explica quin es el teu nom i cognoms. 

3) Explica el teu origen i la teva edat. 

4) Explica quantes i quines llengües parles. 

5) Explica què i a on estudies.  

6) Explica de què i a on treballes. 

7) Explica què t’agrada fer al teu temps lliure. 

8) Acomiada’t. 

                                          150 paraules     150 words 
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