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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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VERB “CONEIXER” 

jo 

tu 

ell 

ella 

vostè 

nosaltres 

vosaltres 

ells 

elles 

vostès 

conec 

coneixes 

coneix 

coneixem 

coneixeu 

coneixen 



PRONOMS PERSONALS FORTS 

jo 

tu 

ell 

ella 

vostè 

nosaltres 

vosaltres 

ells 

elles 

vostès 



PRONOMS D’OBJECTE DIRECTE 

(CONEIXER) 

Coneixes 

Coneixes 
Sí, ja 

No, no 

el Josep? 

la Paula? 

Coneixes els professors 

de català? 

el conec 

la conec 

els conec 

Coneixes les professores 

de català? 
les conec 



PRONOMS RECÍPROCS 

Sí, ja 

No, no 

coneixeu (entre vosaltres)? 

coneixem ens 

Us 

coneixen (entre vostès)? 

Josep, coneixes la  Paula? 

Paula, coneixes el Josep? 

Es 



PRONOMS D’OBJECTE INDIRECTE 

(PRESENTAR) 

A tu 

A vostè 

Et 

Us 

et 

li 

A vosaltres 

A vostès 

presento 

us 

els 

Li 

Els 

el Josep 

el professor 

de català 

El senyor Obama 



Presentacions (pàgines 28-29 del llibre) 

(context formal) 

“Sr. President,  



Presentacions (pàgines 28-29 del llibre) 

(context més formal) 

“Sr. President, li presento... 



Presentacions (pàgines 28-29 del llibre) 

(context més formal) 

“Sr. President, li presento l’Artur Mas” 



Presentacions (pàgines 28-29 del llibre) 

(context més formal) 

“Sra. Obama i Sra. Clinton,  

     



Presentacions (pàgines 28-29 del llibre) 

(context més formal) 

“Sra. Obama i Sra. Clinton,  

      els presento 



Presentacions (pàgines 28-29 del llibre) 

(context més formal) 

“Sra. Obama i Sra. Clinton,  

   els presento l’Artur Mas” 



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) 

      

          



BARCELONA (ESTIU 2014) 

      

          



 

 

 

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 mínim   150 words minimum 
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