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• LLIBRE D’EXERCICIS I GRAMÀTICA
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Veus és un mètode d’aprenentatge 
de català, com a segona llengua, 
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del Marc Europeu Comú de Refe-
rència per a les llengües: aprendre, 
ensenyar i avaluar del Consell 
d’Europa.
És un mètode basat en l’ensenya-
ment per tasques. Les unitats es-
tan seqüenciades de manera que 
la suma d’activitats possibilita la 
realització de la tasca final, com a 
activitat global comunicativa. S’hi 
treballen, de manera integrada, 
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gramàtica i el lèxic necessaris per 
a cada objectiu proposat.
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d’origen, i a alumnes de secundària 
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també de procedències i cultures 
diverses.
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QUATRE

U N I TAT 
 1

1 Completa els diàlegs amb els verbs agradar o preferir i, quan calgui, amb els 
pronoms.

2. Canvia les formes verbals del verb preferir per la forma corresponent d’esti-
mar-se més. 

 1 L’Ona i jo preferim sopa.

 2 Què preferiu: comprar un CD o baixar la música d’internet?

 3 La Maria prefereix anar a la piscina.

 4 Prefereixes un cafè o un te?

Prefereixo un cafè, si pot ser.

 5 Saps si la Carla i la Txell prefereixen celebrar el seu aniversari 

a casa?

No, prefereixen sopar en un restaurant.

Que avorrit! Jo prefereixo una festa a casa seva.

 6 M’agrada anar als comiats de solter, però prefereixo anar-hi 

amb algú. I vosaltres?

Doncs nosaltres preferim no anar-hi, perquè són molt ordinaris.

 7 El Pep i el Jordi prefereixen comprar un pis. I les seves companyes?

Prefereixen llogar-lo.

 1 A mi ___________________ els karaokes. I a tu?

A mi, no. Jo ___________________ les discoteques.

Sí? Doncs a mi no ___________________ anar a la disco perquè no ___________________ ballar.

 2 Vols venir al cinema o ___________________ quedar-te a casa?

___________________ quedar-me a casa perquè no ___________________ les pel·lícules subtitulades.

 3 Què ___________________ més la platja o la muntanya?

A nosaltres? ___________________ anar a la muntanya, perquè a la platja hi ha molta gent.

 4 A l’Anna, què ___________________ fer els caps de setmana?

Normalment ___________________ sortir amb els amics, però aquest dissabte ___________________ no 

sortir de casa perquè està malalta.

 5 ___________________, a tu i a l’Enric, organitzar festes a casa?

A mi no ___________________, però a l’Enric ___________________ moltíssim.

Doncs l’Andreu i jo ___________________ anar a les festes dels nostres amics; les festes a casa nostra 

no ___________________ perquè els veïns es queixen.

 6 El Joan i el Carles ___________________ passar les vacances aquí o a l’estranger?

El Joan ___________________ viatjar a l’estranger i el Carles ___________________ quedar-se aquí, 

però a tots dos ___________________ moltíssim passar les vacances sols. 

 7 Jo no vaig al teatre perquè no ___________________. ___________________ el cinema. I tu també 

___________________ el cinema?

El cinema? A mi no ___________________ gens perquè tothom menja crispetes. És horrible!
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CINC

3 Completa els diàlegs amb els pronoms, quan calgui.

4 En cada frase hi ha un error. Corregeix-lo.

 1 A mi m’agrada les novel·les policíaques.

 2 Jo m’estimo les pel·lícules d’acció que les d’amor. 

 3 No m’agraden els sopars amb grup. Les trobo insuportables.

 4 Jo me avinc amb la Sandra perquè ens coneixem molt bé.

 5 Vosaltres ens aveniu molt, oi?

 6 Jo prefereixo més el bàsquet que el futbol. És més excitant.

 7 No ens agrada els llibres vells perquè són bruts.

 8 Et va de gust anar al mercat de Sant Antoni?

 9 A l’Enric no li agrada força dinar a l’escola.

 10 Ell li prefereix anar a dinar a casa.

 11 La Sílvia li estima més pagar. No li agrada que la convidin.

 12 Als meus pares li agraden els restaurants tradicionals.

 13 A vostès us agrada llegir?

 14 L’estimes més carn o peix per sopar?

 15 No m’estimo més sortir després de sopar.

 1 __________ prefereixes comprar al mercat o __________ estimes més anar al supermercat?

__________ agrada anar al mercat perquè és més barat.

Doncs jo __________ prefereixo comprar per internet, perquè anar al supermercat és molt pesat i 

els mercats no __________ agraden perquè sempre hi ha molta gent.

 2 Saps si el Joan vol venir al cinema amb nosaltres?

No ho crec. Aquestes pel·lícules no __________ agraden. __________ estima més les pel·lícules 

romàntiques.

 3 Avui és la Festa Major del barri de Sant Pere. Hi anem?

Ui! Jo __________ estimo més no anar-hi. Les festes majors, les trobo avorrides. I a tu, __________ 

agraden?

Sí, molt.

 4 A nosaltres __________ agraden moltíssim els viatges organitzats. I a vosaltres? 

A nosaltres, no. __________ estimem més comprar un bitllet d’avió i viatjar sols.

 5 Demà tinc un dinar familiar. Vols venir?

No, gràcies. No __________ agraden els dinars familiars. __________ prefereixo dinar sola.

 6 En Pere sempre explica acudits. És tan avorrit que __________ prefereixo no anar a la seva festa.

Doncs, a mi __________ agraden. Els trobo divertits, perquè són els acudits de tota la vida.

 7 Voleu quedar amb l’Anna la nit de Sant Joan o __________ estimeu més sortir sense ella?

Li trucarem, però __________ preferim veure-la un altre dia.

 8 Demano una cervesa o __________ estima més vi, senyor Roure?

__________ prefereixo una copa de vi. La cervesa no __________ agrada.

 9 Als teus fills, __________ agrada la música clàssica?

Sí, molt. __________ prefereixen anar a un concert de música clàssica que anar a la disco.

Doncs els meus __________ estimen més anar a la disco.
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5 Completa els diàlegs amb el, la, els, les o ho.

6 Completa els diàlegs amb la forma adequada de l’adjectiu que hi ha entre parèntesis.

 1 T’agrada viatjar?

No gaire. __________ trobo perillós. I a tu?

A mi m’agrada molt. Els viatges, __________ trobo molt interessants.

 2 Què t’estimes més anar al circ o a un espectacle de dansa?

Tant me fa. El circ, __________ trobo ridícul i la dansa, __________ trobo avorridíssima.

Doncs jo, quedar amb tu, __________ trobo poc pràctic perquè no vols anar enlloc!

 3 Vols sortir aquesta nit? Podem anar a sopar amb l’Helena i la Mònica.

Ho sento, però no puc. A més a més, no __________ trobo gens divertides.

 4 Quedem per anar a una festa a casa de la Marta?

Ai, no! Les festes de la Marta són una mica estranyes. El Lluís i jo __________ trobem massa modernes.

 5 T’agraden els concerts de música clàssica?

Gens. __________ trobo horribles. I a tu?

A mi m’agraden molt. __________ trobo relaxants.

 6 Quin programa de la tele t’estimes més veure?

Tant me fa. Les pel·lícules que fan, __________ trobo llarguíssimes. 

 7 Vols que demani una pizza aquesta nit? 

Ai, no! __________ trobo horrible, menjar una pizza cada dissabte.

Doncs jo, la pizza, __________ trobo molt bona. M’encanta!

 8 Vaig a una conferència en anglès. Véns?

Ai, no! No en sé prou, d’anglès. Les conferències en anglès, __________ trobo massa difícils.

 9 T’agrada dibuixar?

No gaire. __________ trobo molt difícil. I a tu?

A mi m’agrada molt. __________ trobo molt relaxant.

 10 Què t’estimes més rentar els plats o fer el dinar?

Tant me fa. Cuinar, __________ trobo pesat i rentar els plats, __________ trobo avorridíssim.

Doncs jo, cuinar i rentar els plats per a tu, __________ trobo poc pràctic.

 4 Vindràs a la festa de carnaval que organitza 

el Pep?

No. Les festes de disfresses les trobo

___________________ (insuportable) i les dis-

fresses em semblen ___________________ 
(ridícul). 

Doncs jo sí que hi aniré. Pot ser una festa molt 

___________________ (divertit)!

 5 T’agrada estudiar català?

Sí, molt, perquè la llengua catalana és

___________________ (fàcil), però hi ha llengües 

que són molt ___________________ (difícil).

 1 T’agraden les festes majors?

No, no les suporto. Les trobo ______________
(ordinari) i avorrides. I a tu, sí?

Dona... a vegades són ___________________ 

(entranyable) i ___________________ (excitant).

 2 L’Eulàlia anirà a Londres en un viatge orga-
nitzat! 
Els viatges organitzats, els trobo 

___________________ (horrorós).
Sí, ja ho sé. Però ella diu que són 

___________________ (pràctic).

 3 Aniràs a veure els focs artificials?
No, perquè no m’agraden. Els trobo 

___________________ (perillós).

SIS
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 1 Què et sembla si juguem a cartes?
 2 T’agraden les exposicions de fotografia?

3 Vols fer els deures amb mi? 
4 Us agraden els nens?

5 Et ve de gust sopa de peix?
6 Prefereixes un concert o una pel·lícula?

7 Després de sopar anirem a la festa?

 8 Us agrada aquest llibre?    

9 Què t’estimes més la cuina xinesa o 
l’àrab?    

 10  A l’Anna li agraden els comiats 
   de solters?  

El dinar de Nadal m’agrada moltíssim perquè és entranyable    

Els karaokes no m’agraden gens perquè els trobo ridículs

Els sopars íntims      

Els comiats de solter      

Celebrar el meu aniversari      

Anar a la discoteca      

Les pel·lícules subtitulades      

Els viatges organitzats      

Conèixer bars nous      

Convidar els amics      

Pintar       

Aprendre català      

La cuina catalana      

El cinema de terror      

Dinar sol      

Planificar la setmana      

Netejar el pis      

Anar al mercat      

Anar a la platja a l’hivern      

Anar al gimnàs      

Escriure cartes      

Fer exercicis de català   

8 Completa el quadre amb moltíssim, molt, força, una mica, gaire, gens o gens 
ni mica. Escriu-ne el perquè. Compara els teus gustos amb els de la teva parella 
i comprova si t’hi avens.

a No, si us plau. La trobo horrorosa. 
b Tant me fa. Totes dues coses les trobo avorrides.   

c Sí, però m’agraden més les de pintura. 
d Ai, quin pal! Ho trobo molt avorrit. 

e Sí, perquè els trobo molt difícils.

f Depèn. De vegades els trobem divertits.
g Les trobo originals, però prefereixo la d’aquí.

h El trobem molt interessant.
i Sí, molt, però jo els trobo ordinaris.

j Ai, no! No em ve gaire de gust anar-hi.  

7 Relaciona les preguntes amb les respostes.

 

 

 

 

 

 

 

SET
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VUIT

9 Completa els textos amb estimar-se, preferir, agradar o avenir-se.

Text 1

L’Annie i el Bill són companys de classe i són anglesos. Es coneixen des de fa uns mesos, però

___________________ (1) molt, tenen els mateixos gustos i les mateixes aficions. Els ___________________(2) 

sortir cada dia i passar algunes hores junts, però ___________________ (3) viure en pisos diferents. 

___________________ (4) més compartir coses amb altres amics, conèixer gent i parlar català amb algú, 
perquè quan estan junts sempre parlen anglès.

Text 2

Jo no ___________________ (1) gens amb la Montserrat perquè sempre està enfadada. No té sentit de l’humor 

i jo ___________________ (2) estar amb gent alegre, que riu i que és divertida. M’ ___________________ (3) la 

gent, però no m’hi ___________________(4), si no són persones amb ganes de fer coses i de passar-s’ho bé.

Text 3

A la meva mare li ___________________ (1) molt la música, però no li ___________________ (2) gaire els balls. 

___________________ (3) més convidar els amics a casa que sopar a casa dels altres i ___________________(4) 

viatjar amb tren en lloc de viatjar amb avió. En canvi, el meu pare ___________________ (5) més ballar que 

escoltar música. Li ___________________ (6) moltíssim sopar fora de casa i ___________________ (7) més volar que 

passar unes hores al tren. De fet, són molt diferents i encara no sé per què ___________________ (8) tant.

10 Completa els diàlegs amb les expressions del quadre.

quin pal!
jo m’estimo més

em sap greu
a mi m’agradaria

d’acord
et sembla si

a mi no em ve gaire de gust

 1 Hola, Joan! Per què no sortim aquesta nit?

Vols dir? ___________________ i, a més, demà em llevo 

d’hora.

D’acord. Quedem un altre dia.

 2 Anna, què ___________________ anem a París per Nadal?

Em sembla perfecte. No he estat mai a París.

 3 ___________________ anar a ballar...

Ai, no! ___________________. En aquella discoteca sempre hi 

ha molta gent. ___________________ prendre una copa.

  ___________________.

 4 Et ve de gust organitzar una festa?

___________________, però no puc. Tinc molta feina i no tinc 

temps.
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11 Completa els diàlegs amb la forma adequada dels verbs anar o venir.

 1 Pere, vols ___________________ a prendre una copa amb nosaltres?

Ho sento, però no puc. Vull ___________________ una estona a la biblioteca.

 2 Ei, Albert! On ___________________ tan de pressa?

___________________ a l’estació a recollir la meva mare.

Ah, doncs jo ___________________ amb tu i així parlem una estona.

 3 Joan, pots ___________________ un moment? 

___________________ de seguida.

 4 Voleu___________________ al cine avui? És que tinc tres entrades i no vull ___________________-hi sol.

No, jo no puc ___________________. És que tinc un sopar.

Doncs jo sí que ___________________. Truco a la Maria per si vol ___________________.

 5 Voleu ___________________ al Liceu aquest vespre? És que tinc dues entrades i jo no hi 

puc ___________________.

No, jo no hi puc ___________________. És que tinc un sopar.

Doncs jo sí que hi puc ___________________.

 6 Hola, Ricard! Entrem a classe?

Sí, sí.

Per què no ___________________ ahir?

No ___________________ perquè tenia molta feina.

 7 Ens han convidat al sopar, però no sé si ___________________-hi. Tu, vols ___________________-hi?

Jo sí que vull ___________________-hi! Segur que ens ho passarem bé.

 8 L’altre dia ___________________ a passejar per la Barceloneta i avui vull ___________________ a passejar 

pel Born.

Ah, sí? Doncs jo també ___________________.

 9 Vols ___________________ amb la Marta a sopar a casa meva?

Ai, no! Vull ___________________ amb tu a sopar en un restaurant.

 10 Isabel, vols ___________________ a passar uns dies a Berlín amb mi?

Ui! No puc. Vull ___________________ amb el Marc a Galícia.

 11 Ei, Carles! On ___________________ per aquest barri?

___________________ a l’hospital a veure l’Ester, que ha tingut un nen.

Ah, sí? Doncs ___________________ amb tu, així coneixeré el nen.

 12 Pep, pots ___________________ un moment? 

Ara estic ocupat. No puc ___________________.

 13 ___________________ a la meva festa d’aniversari?

No ho sé. Vull ___________________, però he quedat amb una amiga.

Per què no ___________________ amb la teva amiga?

Bé. Si ella vol ___________________, ___________________ totes dues.
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 1 La Nati i jo ens trobem cada dia a __________ dues en punt a la biblioteca.

 2 Quedem __________   __________ tres quarts ___________   _________ tres per prendre un cafè?

 3 Quina hora és? Són __________ quarts __________ quatre ___________   _________ tarda.

 4 Tinc hora al metge a un __________ i __________ deu de deu.

 5 Cada dia arribo a casa __________   __________ una tocada.

 6 I si anem al cinema? No puc. És que és massa __________ hora.

 7 La pel·lícula comença __________ aquí __________ mitja hora.

 8 Cada dia arribo __________ a classe de català. No hi ha mai ningú.

 9 __________ quarts de dues surto de casa per arribar a l’escola __________   __________ dues.

 10 Jo no sóc puntual i quedo amb els amics __________   __________ les tres o a partir __________   __________ 

tres.

 11 Ja no hi ha entrades perquè és __________   __________. La funció comença ara mateix.

14 Completa les frases amb una sola paraula, quan calgui.

12 Relaciona els rellotges amb els diàlegs.

a

f

b

g

c

h

d

i

e

j

 4 Vols venir a dinar a casa?

D’acord. A quina hora vinc?

Cap a quarts de tres. Et sembla bé?

Sí, molt bé.

 5 A quina hora queden per esmorzar els teus 
companys?

Normalment cap a les deu. És quan hi ha poca 

feina al despatx.

 1 Bon dia, senyor Ferrer. A quina hora és la 
reunió?

Bon dia, senyor Dalmau. No ho sé, però que-
dem a la una tocada al meu despatx.

D’acord.

 2 A quina hora hem quedat per anar al teatre?

Cap a quarts de deu.

Ah, molt bé.

 3 Quedem a quarts de dues per prendre una 
cervesa?

D’acord. Ens trobem a la terrassa de la Rambla.

13 Escolta els diàlegs. A quina hora queden les persones? Dibuixa les hores.

1 2 3 4 5

DEU
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 1 Abans-d’ahir jo ___________________ a casa perquè tenia feina i ___________________ amb la Gina 

per anar al cine un altre dia.

 2 Ahir jo ___________________ amb l’Anna per estudiar i després totes dues ___________________ a 

casa seva per veure una pel·lícula.

 3 Nosaltres sempre ___________________ a prop de la Rambla perquè el Joan després 

___________________ allà, perquè viu molt a la vora.

 4 Quasi cada matí ___________________ amb el Ramon per prendre un cafè, però de vegades 

___________________ al despatx, si tinc molta feina.

 5 Vols que ___________________ per comprar els regals o ________________ a estudiar i hi anem 

demà?

 6 En Toni i jo ___________________ per anar al Liceu, però no va venir.

 7 ___________________ aquí i espero la Montse.

 8 Ahir va venir la Laura i ___________________ a casa. No vam sortir.

 9 Demà el Lluís ___________________ a treballar una hora més.

 10 Vols ___________________ amb algú o t’estimes més ___________________ sol?

15 Completa les frases amb la forma adequada dels verbs quedar o quedar-se.

 12 A mi m’agrada arribar a la feina __________, però si m‘acompanya el Ramon arribo __________. És 

tan impuntual...

 13 Jo sempre em llevo __________, en canvi el Marc sempre es lleva __________   __________, li agrada 

molt dormir.

 14 Sempre va a dormir __________ perquè plega __________   __________ dues de la matinada.

 15 Sempre va a dormir __________, per això es lleva __________ migdia.

 1 Un dels llocs més clàssics per quedar amb els amics a la meva ciutat és el Zurich, que __________ 

un bar que __________ a la cantonada del carrer Pelai amb la plaça de Catalunya, a l’edifici del 

Triangle, davant de la parada del metro Catalunya, de la línia 3, la verda.

 2 Tothom queda a Piccadilly Circus. Segur que, mentre t’esperes, trobaràs algú que fa temps que 

no veies. __________ una plaça on __________ molts cartells publicitaris i també, molt trànsit. A sota 

mateix de la plaça __________ una parada de metro.

 3 La Piazza Spagna és un dels punts de reunió dels romans i dels estrangers. La gent hi queda perquè es 

pot esperar assegut a les escales. A dalt de tot de les escales __________ l’església de Trinità dei Monti 

i a baix __________ una font.

 4 La porta de la catedral __________ en aquella plaça quadrada on __________ un parc. Tothom hi 

queda perquè __________ lloc per seure i sempre __________ músics tocant. A la cantonada __________ 

un bar molt petit que __________ el lloc ideal per prendre-hi un cafè.

 5 A la sortida del metro __________ la plaça de Centre. __________ un lloc molt típic per quedar encara 

que sempre __________ tanta gent que és molt difícil trobar-hi algú!

16 Completa els textos amb la forma adequada dels verbs ser o haver-hi.

ONZE
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DOTZE

19 Escriu les frases anteriors canviant l’imperatiu pel present d’indicatiu.

20 Escriu els diàlegs canviant el present 
d’indicatiu per l’imperatiu.

17 Completa els textos amb que o on. 

18 Completa els diàlegs amb la forma adequada de l’imperatiu dels verbs agafar, 
pujar o baixar.

 1 La Plaka és un barri d’Atenes __________ hi ha baixant de l’Acròpolis. És un barri __________ hi ha 

moltes botigues i restaurants per als turistes. 

 2 Nyhavn és el port __________ hi ha a Copenhaguen. Al seu voltant hi ha una zona __________ hi ha 

molts bars, molts músics de carrer i molta gent. 

 3 El pont de Carles IV és el més conegut __________ hi ha a Praga. És sobre el riu Moldava i hi pots 

trobar gent de tot arreu. És un pont __________ hi ha estàtues i molts artistes de carrer.

 4 El parc més gran __________ hi ha a l’illa de Manhattan és el Central Park. En aquest parc és 

__________ hi ha el famós Metropolitan Museum. 

 5 A Tarragona molta gent queda al final de la Rambla Nova, __________ hi ha el balcó del Mediterrani.

 2 Quedem per anar a ballar aquesta nit?

D’acord. On quedem?

Ens trobem a les 12 al Bar B?

I com s’hi va?
___________________ el metro a plaça Urqui-
naona i ___________________ a Joanic. T’espero 
a la sortida del metro.

 3 I si fem una festa a casa meva?

Que bé! I com s’hi va?

És fàcil. Si véns amb metro 

___________________ a la plaça de Catalunya i 
___________________ a Fontana. És allà mateix.

 1 Què et sembla si anem a la platja de la Bar-

celoneta?

Molt bé. Com s’hi va?

___________________ l’autobús 64 i 

___________________ a l’última parada.

Hi podria anar amb metro?

Sí, és clar. ___________________ la línia groga i 

___________________ a la Barceloneta.

D’acord. 

 

 1 Com es va al teu gimnàs?

És molt fàcil. Agafes la línia tres en direcció 

Canyelles i baixes a Drassanes. Puges una mica 

i és allà mateix.

 2 On és l’escola?

És a prop de l’estació. Agafes el tren fins a la 

plaça Catalunya. Baixes al final del trajecte i aga-

fes l’autobús 44. Baixes a la segona parada.

 3 Com podem anar a la fira?

  Agafeu el metro de la línia 1 i baixeu a la 

plaça Espanya. Agafeu l’autobús de l’aeroport 

i baixeu a l’Hospitalet. És allà mateix.
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TRETZE

21 Completa els diàlegs.

22 Completa les frases amb amunt, avall, a dalt o a baix. 

 1 Què us sembla ________________________________________?

Molt bé. Com ________________________________________?

________________________________________ a la parada de _____________________________________.

Hi podríem anar amb autobús?

Sí, és clar. ________________________________________ el 34 i ________________________________________ 

a ________________________________________.

D’acord. 

 2 ________________________________________ anar a ballar aquesta nit?

D’acord. On ________________________________________?

Ens ________________________________________ a les 12 al Bar B.

I com s’hi va?

________________________________________. Jo ja hi seré.

 3 I si ________________________________________?

Ostres, a mi el rock no m’agrada.

Doncs... ________________________________________?

Ah, molt bé. Com ________________________________________?

A quarts de deu davant de l’entrada.

 4 Us ve ________________________________________?

A mi el menjar japonès no m’agrada gaire.

A mi tampoc. Què ________________________________________?

Perfecte! M’encanten les pizzes.

D’acord.

 1 On és la biblioteca?

___________________. Però has de pujar a peu perquè no hi ha ascensor.

 2 L’ascensor no funciona bé. Va ___________________ i ___________________ sense parar!

 3 A la dreta hi ha una botiga i una mica més ___________________ hi ha un restaurant. Has de pujar 

fins a la cantonada.

 4 ___________________ de tot de la Rambla hi ha el Zurich i ___________________, l’estàtua de Colom, 

és tocant al mar.

 5 Si baixes aquest carrer una mica més ___________________ de seguida veuràs la parada del metro. 

És allà mateix.
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23 Relaciona les preguntes amb les respostes.

 a No, no en tinc ganes.    

 b Ho sento, però no ens va gaire bé.    

 c Jo sí, però el Sebastià diu que no té diners.

 d Un altre cop? Prefereixo anar al teatre.    

 e Ho sento, però tinc hora al metge a les 10.30.

 f A mi m’és igual perquè els veig cada dia.   

 g Vols dir? Amb aquest temps?    

 h Doncs a mi, no. M’estimo més anar a Berlín.   

 i No. Prefereixo un cafè.    

 j Quin pal! Els pallassos són ridículs.  

 1  Et va bé quedar a les 11?    

 2  I si anem al cinema?    

 3  Voleu venir al concert?    

 4  A mi m’agradaria anar a París.     

 5  Et ve de gust prendre un te?    

 6  Voleu venir a la platja?    

 7  Per què no anem al circ?    

 8  Tens ganes de jugar a futbol?    

 9  Vindreu a la meva festa?    

 10  Anem a veure els avis dissabte o diumenge?

24 Escolta els diàlegs i completa el quadre segons el que sentiràs.

25 Completa els diàlegs amb la forma del present d’indicatiu dels verbs que hi ha 
entre parèntesis.

 1 Joana, que __________ (voler) venir al cine 

amb mi?

Ho sento, no __________ (poder). És que ______ 

(voler) anar a sopar amb la Gemma, que fa 

temps que no ens veiem.

 2 I vosaltres __________ (voler) venir amb mi o 

__________ (voler) anar amb els vostres pa-

res?

__________ (voler) venir amb tu, però no 

__________ (poder) perquè hem d’anar amb 

els nostres pares.

 3 Enric, si __________ (voler), __________ (poder) 

estudiar més hores.

Ni __________ (poder) ni __________ (voler), 

perquè ja sé que no aprovaré.

 4 Quedem a les nou?

Jo no __________ (poder) tan tard. __________ 

(poder) quedar a les vuit?

Molt bé. Doncs quedem a les vuit.

 5 Saps si diumenge l’Eva __________ (poder) 

venir a dinar?

Crec que sí que __________ (poder), però em 

penso que no __________ (voler).

 6 Nois, __________ (poder) venir a les vuit?

El Francesc i jo sí que __________ (poder), però 

els altres no __________ (poder).

No __________ (poder) o no __________ (voler)?

Ells diuen que no __________ (poder).

 

 Diàleg 1 Diàleg 2 Diàleg 3 Diàleg 4

Persones A: A: A: A:
 B: B: B: B: 

Propostes A: A: A: A: 

Accepta? B: B: B:

Excusa B: B: B:

Contraproposta A: B:  B:

Accepta? B: A:  A:

Excusa B: A:  A:

Contraproposta A: B:  B: 

CATORZE
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27 Les frases següents corresponen a dues converses telefòniques. Escriu-les.

26 Completa els diàlegs amb els verbs poder o voler.

 1 Gabriel, __________ anar al mercat aquesta tarda? És que jo no tinc temps.

No, ni __________ ni __________ anar-hi. Ja hi anirà el Pep.

 2 Nosaltres __________ anar de vacances a Nova York, però de moment no __________.

Ah, no? Doncs hi ha vols molt barats.

 3 El Josep __________ sortir cada nit, però l’endemà no __________ aixecar-se perquè té son.

De veritat? Doncs la Gina no __________ sortir amb ell perquè diu que no li agrada sortir de nit.

 4 L’Enric i tu __________ anar a classe quan treballeu al matí?

Sí, però no ens agrada el professor i __________ canviar de grup.

No, tranquil, és que tinc classe d’aquí a cinc minuts. Ja ens trucarem al vespre.

Conversa 1

-

-

-

-

-

-

- 

Conversa 2

-

-

-

-

-

a b Sí, sí. Digues...

c De la Rosa. A quina hora hi serà?
d Li puc deixar un missatge, per si arriba abans?

e Doncs et truco al vespre.

f De part de qui?

g No, en aquest moment no hi és.

h Hola, Guim! On ets? Pots parlar?

i La trobaràs a les tres.

j Que hi ha la Marisa?

k Ai! Ara no, perdona. És que estic amb un client. l No, ara et truco jo.

QUINZE
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28 Completa els diàlegs telefònics següents.

29 Les frases següents corresponen a quatre converses. Escriu-les.

Les vacances

-

-

-

-

El cap de setmana

-

-

-

El temps

-

-

-

El teatre

-

-

-

 1 Sí? ___________________?

Hola, Marc! Que ___________________ la Roseli?

Sí, sí que ___________________. Ara ___________________ posa.

Gràcies. Adéu, Marc.

 2 Hola, que ___________________, el Xavier?

No, ara no ___________________.

Saps quan ___________________?

Potser al vespre...

D’acord. Gràcies. Adéu.

 3 Hola, que ___________________ la Rosa?

Sí, ___________________ jo. Qui ___________________?

___________________ el Josep. 

Ah! Hola, Josep. Ara no et coneixia. Què hi ha?

Bé! Et trucava ___________________ vols venir al cine aquest vespre.

Ah, molt bé!

 4 Hola, Lourdes, sóc el Jordi. On ___________________? ___________________ parlar?

Hola, Jordi! Ara ___________________ al despatx. ___________________ trucar d’aquí a una estona? 

___________________ ara tinc molta feina.

Bé, ja ___________________ al migdia. Et va bé?

Sí, sí. 

1 Aniré a França uns dies i després vindran els meus pares a casa meva. 2 I es quedaran gaires dies?

3 I si anéssim al bar d’en Pep, que és més a prop, i dissabte, a la discoteca? 4 Què faràs per vacances?

5 Jo em quedaré a casa, però ells aniran igualment d’excursió. 6 Què farem el cap de setmana que ve?

7 Dijous no puc, però hi aniré dimecres amb els meus amics. 8 Doncs ja ens veurem a classe divendres.

9 Divendres podríem anar a la discoteca nova. 10 Doncs si no plou, vindré amb vosaltres, si no us molesto.

11 Us quedareu a casa si plou o anireu a la muntanya? 12 Vindràs al teatre dijous amb els companys de classe?

13 Dues setmanes, però anirem quatre dies a la platja.

SETZE
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31 Completa els textos amb la forma adequada del futur o del passat perifràstic 
d’indicatiu dels verbs que hi ha entre parèntesis.

30 Ordena cronològicament les expressions temporals que fan referència al futur.

aquesta tarda demà la setmana que ve

demà passat aquest vesprel’endemà

d’aquí a dos diesl’any que ve

Text 1

Dissabte que ve la Rosa i jo ___________________ (1) (fer) una visita turística a la ciutat de Terrassa. La 

setmana passada el Jim hi ___________________ (2) (anar) i em ___________________ (3) (dir) que val la pena 

anar-hi. Així doncs, a les deu del matí ens ___________________(4) (trobar) a l’estació de Sants, per anar a 

Terrassa. ___________________ (5) (visitar) el centre de la ciutat, ___________________(6) (anar) al Museu Tèxtil i 

també ___________________ (7) (veure) alguns edificis modernistes. ___________________ (8) (dinar) al restaurant 

Can Plats, que tenen cuina típica catalana i no és gaire car. Quan el Jim hi ___________________ (9) (anar) 

li ___________________ (10) (agradar) molt. Després ___________________ (11) (poder) visitar l’església de Sant 

Pere i ___________________(12) (passejar) pel parc de Vallparadís, que és un dels parcs urbans més grans 

de Catalunya. No sé si ___________________ (13) (tenir) temps per visitar més coses. ___________________ (14) 
(tornar) a Barcelona cap a les vuit del vespre.

Text 2

El cap de setmana que ve tots els meus amics ___________________ (1) (anar) a Perpinyà, a un concert 

de jazz, però jo no hi ___________________ (2) (anar) perquè l’any passat ja hi ___________________ (3) (anar) 

i no em ___________________ (4) (agradar) gaire. I a més diuen que ___________________ (5) (fer) molt vent i 

___________________ (6) (ploure), i el concert és a l’aire lliure. __________________ (7) (quedar-se) a Girona i 

___________________(8) (anar) a un concert de jazz que fan a Palafrugell. Un amic meu hi ___________________ 
(9) (anar) la setmana passada i em ___________________ (10) (dir) que era molt bo. Com que no hi vull anar 

tot sol, ___________________ (11) (trucar) a l’Albert i li ___________________ (12) (preguntar) si vol venir. Segur 

que ___________________ (13) (venir). Després del concert ___________________(14) (prendre) una copa a un 

local nou que ___________________ (15) (obrir) fa un mes. L’Albert hi ___________________ (16) (anar) dimecres 
passat i es veu que està molt bé.

Text 3

T’escric per convidar-te a passar un cap de setmana meravellós. Aquest cap de setmana que ve

___________________ (1) (ser) molt assolellat i per això tu i jo ___________________ (2) (fer) una escapada a la 

Costa Brava. Què et sembla? ________________ (3) (venir) a buscar-te divendres a la tarda a casa teva i 

___________________ (4) (anar) directament a Tossa. Recordes quan hi ___________________ (5) (anar) fa deu 

anys? ___________________ (6) (quedar-se) al mateix hotel i ___________________ (7) (sopar) al mateix restaurant 

on et vaig dir que t’estimava. Dissabte al matí ___________________ (8) (llevar-se) d’hora i ___________________(9) 

(banyar-se) a la platja de Tossa. Després ___________________(10) (agafar) el cotxe i ___________________ (11) 

(anar) cap a Cadaqués. Hi ___________________ (12) (arribar) cap al migdia. ___________________ (13) (dor-

mir) al mateix hotel de l’altra vegada. Et ve de gust? ___________________ (14) (tenir) temps per parlar de 

moltes coses. Espero que no ___________________ (15) (haver-hi) cap problema i que __________________(16) 

(poder) venir. Si no em dius res, ho ___________________(17) (entendre)... Sé que estimes un altre home, 

però jo no ___________________ (18) (perdre) mai l’esperança.

DISSET
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33 Completa els textos de les previsions meteorològiques amb les formes del futur 
dels verbs caure, fer, haver-hi, nevar, ploure o ser. Es poden repetir. 

34 En parelles A i B. (A tapa el mapa de B, B tapa el mapa de A.) Demana i dóna 
la previsió meteorològica del mapa. Dibuixa els símbols al mapa.

Text 1
Aquest cap de setmana a la Catalunya del Nord hi haurà temperatures mínimes sota zero. Per això 

segurament hi ___________________ (1). A la costa, dissabte, hi ___________________  (2) sol i calor intensa; 

diumenge, però, el temps canviarà: ___________________ (3) núvols i potser hi ___________________ (4) alguns 
ruixats. A les Illes Balears s’espera un cap de setmana assolellat, amb temperatures altes i, fins i tot, hi 

___________________ (5) xafogor. No ___________________ (6) cap núvol.

Text 2

Al País Valencià al llarg del cap de setmana ___________________ (1) núvols alts i mitjans que deixaran 

el cel entre mig i molt ennuvolat. Segurament hi ___________________ (2) algun ruixat. Les temperatures 

___________________ (3) una mica més baixes i hi ___________________ (4) vent entre moderat i fort. A l’interior 

del Principat hi ___________________ (5), i en alguns punts fins i tot hi ___________________ (6) xàfecs. A la 

costa no ___________________ (7) boira. ___________________ (8) als Pirineus, perquè les temperatures són 
molt baixes.

Text 3

A la Franja de Ponent ___________________ (1) núvols i les temperatures ___________________ (2) baixes. Hi 

___________________ (3) vent entre fluix i moderat. Al Principat no s’esperen xàfecs, però sí que

___________________ (4) alguns ruixats a la costa. Les temperatures ___________________ (5) més baixes i no 

hi ___________________ (6) sol. ___________________ (7) alguna tempesta amb llamps i trons a la zona pre-

litoral. A Andorra el cel ___________________ (8) serè en general durant el matí, però ___________________(9) 

núvols cap a la tarda i hi ___________________ (10) alguns ruixats al vespre.

Plourà a la costa demà? No, no hi plourà, però hi farà vent.

32 Escolta el text de l’exercici 15 del llibre de l’alumne i després llegeix-lo en veu alta.

A B

DIVUIT



19

AIXÍ, COM QUEDEM?

1 
U N I TAT

35 Completa els diàlegs amb el temps verbal adequat dels verbs que hi ha entre 
parèntesis.

36 Escolta les persones i completa el quadre.

 

 1   2  3  4

Projectes

Canvis

Motiu

 1 El Manel i jo, aquest cap de setmana que ve, ___________________ (1) (anar) a Andorra, 

  si ___________________(2) (nevar).

I si no ___________________ (3) (nevar), què ___________________ (4) (fer)?

Doncs, si no ___________________ (5) (nevar), ___________________ (6) (quedar-se) a casa!

 2 On vas?

___________________ (1) (anar) a la piscina.

Mira quin temps fa! Està a punt de ploure!

Hi penso anar, encara que ___________________ (2) (ploure). Ahir no hi ___________________ (3) (anar) 

i al final ___________________ (4) (sortir) el sol.

Doncs vés-hi. També et mullaràs!

 3 Què faràs aquest cap de setmana?

Dissabte segurament ___________________ (1) (anar) al teatre amb la Mariona, 

si encara ___________________ (2) (fer) l’obra de Shakespeare.

Ah, jo hi ___________________ (3) (anar) dissabte passat i em ___________________ (4) (agradar) molt. I 

diumenge, què ___________________ (5) (fer)?

Doncs, si ___________________ (6) (fer) sol, vull anar a la platja.

Un diumenge a la platja? Jo prefereixo prendre el sol a la terrassa de casa. A la platja hi ha molta 

gent.

Jo hi ___________________ (7) (anar), encara que ___________________ (8) (haver-hi) molta gent. Potser 

___________________ (9) (conèixer) algú interessant!

 4 Com es presenta el cap de setmana?

Si no ___________________ (1) (ploure), ___________________ (2) (anar) d’excursió a Banyoles.

Ostres! Hi ___________________ (3) (fer) molt fred i ___________________ (4) (haver-hi) molta humitat!

Sí, però hi anirem encara que ___________________ (5) (fer) molt fred i ___________________ (6) (haver-hi) 

humitat. Està decidit.

DINOU
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VINT

37 Completa el text.

Toni:  Què podem fer aquest vespre?

Lali:  I si ___________________ (1) tots a casa de la Montse a veure una pel·lícula de terror?

Toni:  Ai, no! Una pel·lícula de terror! ___________________ (2) trobo avorridíssimes! 

 Jo ___________________ (3) més sortir que ___________________ (4) a casa, davant de la tele.

 ___________________ (5) no anem a la discoteca a ballar una estona?

Montse: Home! ___________________ (6) dir? Ahir tots ___________________ (7) a dormir tard. A més, 

els dissabtes tothom ___________________ (8) i no suporto els llocs on ___________________ (9) 

tanta gent. I a la Lali, les discos tampoc ___________________ (10). Oi que no, Lali?

Lali:  Ballar? No m’agrada ___________________ (11) ni mica.

Toni:  I mirar com balla la gent?

Lali:  Mirar com ballen els altres? No ___________________ (12) suporto.

Toni:  D’acord. Doncs que algú proposi alguna cosa.

Lali:  Què ___________________ (13) si anem a fer una copa a una terrassa de la platja? 

 Hi ha ___________________ (14) bars que estan ___________________ (15) bé. El problema és

  que ___________________ (16) ser molt cars.

Montse:  A una terrassa?

Toni:  A mi tant ___________________ (17). Ja m’està bé. Abans de veure una pel·li de terror, qual-

sevol cosa!

Carles:  Jo hi ___________________ (18) fa quinze dies i ___________________ (19) vaig passar molt bé. 

Toni:  Bé, doncs, què fem? Ja són ___________________ (20) de deu!

Carles:  Fet, anem a fer una copa.

Montse:  Creieu que hi ___________________ (21) fred, a la platja?

Lali:  Dona, a prop del mar sempre hi ha més ___________________ (22). 

Toni:  Jo hi vaig, encara que ___________________ (23) fred! A tu, Montse, no __________________ (24) 

gust res! Vols ___________________ (25) amb nosaltres o no?

Montse:  Sí, sí... però primer ___________________ (26) a casa a menjar alguna cosa.

Carles:  D’acord. Doncs ___________________ (27) a les 11 davant de la font que ___________________ (28) 
al passeig.

Montse:  La font ___________________ (29) davant de la parada d’autobús, oi?

Carles:  Sí, exacte. Si ___________________ (30) l’autobús 42, et deixarà davant mateix.
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VINT-I-U

SOLUCIONS U N I TAT

 1

1. m’agraden, prefereixo,   
m’agrada, m’agrada

2. prefereixes, Prefereixo,   
m’agraden

3. us agrada, Ens agrada
4. li agrada, li agrada / prefereix, 

prefereix
5. Us agrada, m’agrada, li agrada, 

preferim, ens agraden
6. prefereixen, prefereix, prefereix, 

els agrada
7. m’agrada, Prefereixo, prefe-

reixes, m’agrada

 2

1. ens estimem més sopa
2. us estimeu més: comprar
3. s’estima més anar
4. T’estimes més un cafè, M’estimo 

més un cafè
5. s’estimen més celebrar, s’esti-

men més sopar, m’estimo més 
una festa

6. M’estimo més anar-hi, ens esti-
mem més no anar-hi

7. s’estimen més comprar, S’esti–
men més llogar-lo

 3

1. Ø, t’, M’, Ø, m’ 
2. li, S’
3. m’, t’
4. ens, Ens 
5. m’, Ø 
6. Ø, m’
7. us, Ø 
8. s’, Ø, m’
9. els, Ø, s’

 4

1. m’agraden 
2. m’estimo més 
3. Els trobo 
4. m’avinc 
5. us aveniu 
6. m’estimo més 
7. ens agraden 
8. Et ve de gust 
9. no li agrada gaire / gens (ni 
mica) / li agrada força 

10. Ell prefereix 
11. s’estima més 
12. els agraden 
13. els agrada 
14. T’estimes 
15. No m’agrada sortir / M’estimo   
 més no sortir

 5

1. Ho, els 2. el, la, ho 
3. les   4. les 
5. Els, Els  6. les 
7. Ho, la  8. les 
9. Ho, Ho 10. ho, ho, ho

 6

1. ordinàries, entranyables, exci-
tants
2. horrorosos, pràctics
3. perillosos
4. insuportables, ridícules, divertida
5 fàcil, difícils 

 7

1. d 2. c 3. e 4. f
5. a 6. b 7. j 8. h
9. g 10. i

 9

Text 1
1. s’avenen; 2. agrada; 3. prefe-
reixen; 4. S’estimen 
Text 2
1.m’avinc; 2. prefereixo; 3. agrada; 
4. avinc
Text 3 
1. agrada; 2. agraden; 3. S’estima; 
4. prefereix; 5. s’estima; 6. agrada; 
7. s’estima; 8. s’avenen

 10

1. A mi no em ve gaire de gust
2. et sembla si
3. A mi m’agradaria, Quin pal!, Jo  
 m’estimo més, D’acord
4. Em sap greu

 11

1.venir, anar; 2. vas, Vaig, vinc; 
3. venir, Vinc; 4. venir, anar, venir,
vinc / vindré, venir; 5. anar, anar,
anar, anar; 6. vas venir, vaig venir;
7. anar, anar, anar; 8. vaig anar,
anar, vinc / vindré; 9. venir, anar; 
10. venir, anar; 11. vas, Vaig, vinc;
12. venir, venir; 13. Véns / Vindràs, 
venir, véns, venir, venim / vindrem

 12

1. g; 2. d; 3. a; 4. j; 5. e

 13  Solucions orientatives 

1. 7.15 h; 2. 5.55; 3. 2.50; 4. 2.10; 
5. 11.25

 14

1.les; 2. a / cap a, de; 3. dos / tres, 
de, de la; 4. quart, Ø; 5. a la; 6. d’; 
7. d’, a; 8. aviat / d’hora; 9. A, a 
les; 10. a / cap a, de les; 11. molt / 
massa tard; 12. aviat / d’hora, tard; 
13. aviat / d’hora, més / molt tard; 
14. tard, a les; 15. tard, al

 15

1. em vaig quedar, vaig quedar
2. vaig quedar, ens vam quedar
3. quedem, es queda
4. quedo, em quedo
5. quedem, ens quedem
6. vam quedar
7. Em quedo

8. ens vam quedar
9. es quedarà / es queda
10. quedar, quedar-te

 16

1. és, hi ha; 2. És, hi ha, hi ha; 3. hi 
ha, hi ha; 4. és, hi ha, hi ha, hi ha, 
hi ha, és; 5. hi ha, És, hi ha

 17

1. que, on; 2. que, on; 3. que, on; 
4. que, on; 5. on

18

1. Agafa, baixa, Agafa, baixa;  
2. Agafa, baixa; 3. puja, baixa

 19

1. Agafes, baixes, Agafes, baixes;
2. Agafes, baixes; 3. puges, baixes

 20

1. Agafa, baixa, Puja; 2. Agafa, 
Baixa, agafa, Baixa; 3. Agafeu, 
baixeu, Agafeu, baixeu

 21 Solucions orientatives

1. si anem a..., quedem, Quedem, 
taxis, Agafeu, baixeu, l’última 
parada

2. Us agradaria / Et ve de gust, 
quedem, podem trobar, Agafa / 
Agafeu... i baixeu...

3. anem a... / anéssim a..., anem 
a... / per què no anem a..., que-
dem

4. de gust anar a..., us sembla si 
anem a...

 22

1. A dalt; 2. amunt, avall; 3. amunt; 
4. A dalt, a baix; 5. avall

 23

1. e; 2. d; 3. c; 4. h; 5. i; 6. g;
7. j; 8. a; 9. b; 10. f

 24

Diàleg 1
Persones: A: Lluís, B: Joan
Propostes: A: sortir a la nit
Accepta? B: no
Excusa: B: surt amb la Mònica
Contraproposta: A: sortir tots tres
Accepta? B: no
Excusa: B: vol sortir sol amb la Mò-
nica
Contraproposta: A: sortir demà

Diàleg 2
Persones: A: Lola, B: Jaume
Propostes: A: anar a una pizzeria
Accepta? B: no
Excusa: B: hi ha massa gent i les 
pizzes no li agraden gaire
Contraproposta: B: anar a sopar a 
casa seva
Accepta? A: no
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 37

1. anem / anéssim 
2. Les 
3. m’estimo 
4. quedar-me 
5. Per què 
6. Vols 
7. vam anar 
8. surt 
9. hi ha 
10. (no) li agraden 
11. gens 
12. ho 
13. us sembla 
14. uns / alguns / molts...
15. molt / força / bastant 
16. deuen 
17. me fa 
18. vaig anar 
19. m’ho 
20. quarts 
21. farà 
22. humitat 
23. faci 
24. et ve de 
25. venir 
26. aniré 
27. quedem / ens trobem 
28. hi ha 
29. és 
30. agafes

Excusa: A: no li agraden els sopars 
del Jaume
Contraproposta: B: sopar a casa 
seva: ell fer-se el sopar, ella dema-
nar una pizza

Diàleg 3
Persones: A: Pere, B: Enric
Propostes: A: anar a la festa dels 
veïns
Accepta? B: no
Excusa: A: li agraden les festes 
tranquil·les
Diàleg 4
Persones: A: Sandra, B: Júlia 
Propostes: A: trobar-se a la porta 
del Liceu
Contraproposta: B: trobar-se al 
Zurich i baixar passejant per la 
Rambla
Accepta? A: no
Excusa: A: hi ha massa gent i no 
es trobaran
Contraproposta: B: quedar al ves-
tíbul del Liceu

 25

1. vols, puc, vull 
2. voleu, voleu, Volem, podem 
3. vols, pots, puc, vull 
4. puc, Podem 
5. pot, pot, vol 
6. podeu, podem, poden, poden,   
 volen, poden

 26

1. pots, puc, vull; 2. volem, podem; 
3. vol, pot, vol; 4. podeu, volem

 27

Conversa 1: j, g, f, c, i, d, b
Conversa 2: h, k, e, l, a

 28

1. Digui, hi ha, hi és, s’hi
2. hi és, hi és, hi serà
3. hi ha, sóc, ets, Sóc, per si
4. ets, Pots, sóc, (Em) pots, És que, 

(et) trucaré

 29

Les vacances: 4, 1, 2, 13
El cap de setmana: 6, 9, 3
El temps: 11, 5, 10
El teatre: 12, 7, 8

 30

aquesta tarda / aquest vespre / 
demà / demà passat / d’aquí a dos 
dies / l’endemà / la setmana que 
ve / l’any que ve

 31

Text 1
1.farem; 2. va anar; 3. va dir; 4. 
trobarem; 5. Visitarem; 6. anirem; 7. 
veurem; 8. Dinarem; 9. va anar ;10. 
va agradar; 11. podrem; 12. passe-
jarem; 13. tindrem; 14. Tornarem

Text 2
1. aniran; 2. aniré; 3. vaig anar; 4. 
va agradar; 5. farà; 6. plourà; 7. Em 
quedaré; 8. aniré; 9. va anar; 10. 
va dir; 11. trucaré; 12. preguntaré; 
13. vindrà; 14. prendrem; 15. van 
obrir; 16. va anar

Text 3
1. serà; 2. farem; 3. Vindré; 4. 
anirem; 5. vam anar; 6. Ens queda-
rem; 7. soparem; 8. ens llevarem; 
9. ens banyarem; 10. agafarem; 
11. anirem; 12. arribarem; 13. 
Dormirem; 14. Tindrem;15. hi 
haurà; 16. podràs; 17. entendré; 
18. perdré

 33

Text 1
1. nevarà; 2. farà; 3. hi haurà; 4. 
cauran; 5. farà; 6. hi haurà

Text 2
1. hi haurà; 2. caurà; 3. seran; 4. 
farà; 5. plourà; 6. cauran; 7. hi 
haurà; 8. Nevarà

Text 3
1. hi haurà; 2. seran; 3. farà; 4. 
cauran; 5. seran; 6. farà; 7. Hi 
haurà / Farà; 8. serà; 9. hi haurà; 
10. cauran

 35

1.
1. anirem; 2. neva; 3. neva; 4. fa-
reu; 5. neva; 6. ens quedarem
2.
1. Vaig; 2. plogui; 3. vaig anar; 4. 
va sortir
3.
1. aniré; 2. fan; 3. vaig anar; 4. va 
agradar; 5. faràs; 6. fa; 7. aniré; 8. 
hi hagi; 9. coneixeré
4.
1. plou; 2. anirem; 3. farà; 4. hi 
haurà; 5. faci; 6. hi hagi

 36

Conversa 1
Projectes: Pirineus de divendres 
a diumenge. Fer una excursió di-
vendres
Canvis: fer l’excursió dissabte al matí
Motiu: pluja
Conversa 2
Projectes: Visitar pobles dels vol-
tants de Camprodon
Canvis: quedar-se a l’apartament
Motiu: neu
Conversa 3
Projectes: anar dissabte a la platja
Canvis: estudiar
Motiu: pluja
Conversa 4
Projectes: Anar al Parc Güell o que-
dar-se a casa amb la Rosa
Canvis: quedar-se a casa
Motiu: pluja
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Components del curs VEUS 2

• LLIBRE DE L’ALUMNE

• LLIBRE D’EXERCICIS I GRAMÀTICA

• MATERIAL ÀUDIO I LLIBRE DEL PROFESSOR 
(descarregable gratuïtament a www.pamsa.cat)

Veus és un mètode d’aprenentatge 
de català, com a segona llengua, 
elaborat d’acord amb les directrius 
del Marc Europeu Comú de Refe-
rència per a les llengües: aprendre, 
ensenyar i avaluar del Consell 
d’Europa.
És un mètode basat en l’ensenya-
ment per tasques. Les unitats es-
tan seqüenciades de manera que 
la suma d’activitats possibilita la 
realització de la tasca final, com a 
activitat global comunicativa. S’hi 
treballen, de manera integrada, 
totes les habilitats lingüístiques, i la 
gramàtica i el lèxic necessaris per 
a cada objectiu proposat.
Va adreçat a persones adultes de 
procedències i cultures diverses, 
ja visquin als Països Catalans, ja 
estudiïn català des dels seus llocs 
d’origen, i a alumnes de secundària 
(2n cicle d’ESO i nivells superiors) 
també de procedències i cultures 
diverses.

2
LLIBRE D’EXERCICIS i GRAMÀTICA

MARTA MAS

ALBERT VILAGRASA

VEUS
CURS DE CATALÀ


