
Components del curs VEUS 3

• 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.
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1 
U N I TAT VEURE MÓN

 1 Les vacances són per a no fer res! Aprofito per quedar-me a casa i 

dormir molt. Si vull viatjar, miro els programes d’animals o d’aquests 

països tan llunyans que fan a la tele i és com si viatgés. M’estiro 

al sofà, amb una cerveseta ben fresca i engego l’aire condicionat. 

No envejo gens els meus amics que se’n van a l’altra part del 

món! Agafen cinc ____________________(1), tenen desfasament 

____________________(2), s’estan hores als ____________________(3), 

perden les ____________________(4)... Jo agafo el metro i vaig al 

cine! Això és viatjar també, oi? I a més, les meves vacances són 

ben baratetes.

VEURE MÓN

QUATRE

U N I TAT 
 1

1 Completa el diàleg amb el lèxic del quadre, fent la flexió de nombre, si cal. 
Posa-hi, quan calgui, els articles determinats o indeterminats. 

2. Completa els textos amb les paraules dels quadres. Fes la 
flexió de nombre, si cal. Hi ha més paraules que espais.

 1 A quina hora sortiu, demà?

A la una. Però hem d’arribar a ____________________ (1) dues hores abans 

que surti el vol. Com que és un vol internacional, hem de ser allà amb molta 

____________________ (2).

 2 Sí, ja ho sé. Sobretot agafeu ____________________(3), ja sabeu que amb el do-

cument nacional d’identitat no us deixaran embarcar. I tampoc no us oblideu 

______________________(4).

  No, no et preocupis. Els hem de recollir a la companyia aèria, perquè els vam 

comprar per Internet. Només tenim la confirmació i prou.

 3 Ah! O sigui que no vau anar a ____________________(5)?

No. Vam buscar tota la informació per Internet.

 4 I també heu reservat ____________________(6) per Internet?

Sí, també. Tenim totes les reserves fetes.

 5 Que moderns! I aneu molt carregats?

Una mica. Jo porto ____________________(7) amb rodes i la Mireia ____________________(8). És que 

jo no puc portar pes. Tinc problemes d’esquena.

 6 I ja sabeu ____________________(9) que fareu?

Sí, sí. Farem una ruta molt interessant. Ens hem comprat ____________________(10), que ens explica 

tots els detalls de cada lloc que visitarem.

 7 Ostres, noia! Quina emoció!

Ja ho pots ben dir! És ____________________(11) de la nostra vida! I tu què faràs?

 8 Doncs una coseta més discreta. No aniré tan lluny ni agafaré tants ____________________(12) de 

transport com vosaltres. Faré ____________________(13) per les illes gregues.

Dona, no està gens malament! I quan hi vas?

 9 Doncs la primera ____________________(14) de setembre. Era més barat.

aeroport
avió

equipatge
horari
maleta
mitjà
sac

vaixell

aeroport
agència

allotjament
antelació

bitllet
creuer
guia

itinerari
maleta
mitjà

motxilla
passaport
quinzena

viatge
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VEURE MÓN

1 
U N I TAT

CINC

 2 Sempre fem les vacances a l’estiu. Lloguem un apartament a la costa i 

ens hi instal·lem tot un mes: la segona ____________________(1) de juliol 

i la primera d’agost. Ja fa anys que anem al mateix lloc. Hi anem amb 

____________________(2), i portem molt ____________________(3), perquè 

som quatre de colla. Coneixem els veïns, que també tenen fills de l’edat 

dels nostres. Anem junts a la platja, fem sopars, petem la xerrada... 

coses que aquí a ciutat no fem. Això sí, fem molta cua. Sempre trobem 

algun ____________________(4) quan sortim de la ciutat i quan hi entrem. 

Ja ho diuen: l’operació ____________________(5) i l’operació tornada.

aglomeració
cotxe

embús
equipatge

maleta
quinzena
sortida

temporada

 3 Al Jordi i a mi ens agrada molt la ____________________(1). Acostu-

mem a anar a la ____________________(2). Si trobem una __________

__________(3) o un hostal econòmic a algun poble, hi fem nit. Si no, 

ens instal·lem en un ____________________(4). Sempre ens enduem la 

____________________(5) de campanya, els ____________________(6) de 

dormir i les bicicletes. Fem ____________________(7) a peu o amb bici-

cleta. Normalment anem a llocs on no hi ha gaire gent, encara que 

sigui ____________________(8) alta. No ens agraden els llocs on hi ha 

molta ____________________(9).

càmping
cotxe

excursió
fonda

gentada
muntanya

natura
quinzena

sac
temporada

tenda

 4 Aquestes vacances han estat les primeres sense els pares. He anat 

amb la Marta a l’illa de Formentera. Vam sortir l’1 de juliol. Vam anar 

amb ____________________(1) fins a Eivissa i a Eivissa vam agafar un 

ferri fins a Formentera. Ens hi vam passar tres setmanes. Vam dormir 

a la platja, a l’aire lliure, sota les estrelles... fins que vam conèixer uns 

italians i ens van convidar a la ____________________(2) on vivien.

casa rural
embús
hotel

vaixell

 5 Les vacances? Ui, ja ni me’n recordo. Solc fer vacances a la prima-

vera, al març o a l’abril, quan no hi ha gaire ____________________(1) 

de gent. A la temporada _______________________(2), els preus dels 

_________________(3) són més barats i els dels hotels també. Trio un 

____________________(4) al centre de la ciutat, ____________________(5): 

esmorzar i sopar. M’agrada visitar ciutats europees: Venècia, Viena, 

París... Hi ha tanta cultura en aquestes ciutats...

aglomeració
allotjament

alta
baixa
bitllet
fonda

gentada
mitja pensió

quinzena

 6 Encara no hem fet vacances. Les farem el mes que ve. Farem un 

____________________(1) pel Mediterrani! Em fa tanta il·lusió. L’any 

passat vam anar a Egipte en un ____________________(2) organitzat i 

en vam fer un pel Nil. Érem un grup de quinze persones de tot arreu 

i ens vam avenir molt. Aquest any hem decidit torbar-nos i fer-ne un 

altre de luxe: hi haurà balls, festes... I tots els àpats els farem al vaixell. 

L’____________________ (3) exacte encara no el sé, però sé que visitarem 

molts ports.

allotjament
creuer

itinerari
sortida
vaixell
viatge
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1 
U N I TAT VEURE MÓN

3 Escriu l’adjectiu a partir del nom.

4 Completa les frases amb tots els adjectius del quadre que puguin anar-hi bé. Fes la flexió 
de gènere quan calgui.

 1 A la Lluïsa no li agrada viatjar sense planificar el viatge. Prefereix tenir-

ho tot controlat i que no hi pugui haver cap contratemps. 

És molt  ______________________________________________________ .

 2 En Pep s’estima més no organitzar res. Compra el bitllet i se’n va. I a 

més, no et pensis que va a països on pots pagar amb la targeta de crèdit. 

No! Sempre viatja per països on a mi em faria una mica de por anar. 

És molt  ______________________________________________________ .

 3 Al meu fill no li agrada fer vacances gaire actives. Diu que les vacances 

són per descansar i no fer res. Per això, es queda a casa o bé va a casa 

d’amics, que tenen casa fora de la ciutat, amb piscina. 

És molt  ______________________________________________________ .

 4 La Maria fa cada any el mateix. Sempre agafa les vacances a l’agost 

i se’n va amb una amiga a l’apartament que té a la costa. Hi va també 

la seva família alguns dies. Des que la conec no ha anat a cap altre lloc. 

És molt  ______________________________________________________ .

 5 La Gemma fa sempre un tipus de vacances alternatives. L’any passat 

va anar fins a un poble del sud de França amb bicicleta. I crec que ja 

ha comprat un bitllet per anar a la lluna. 

És molt  ______________________________________________________ .

SIS

atrevit
aventurer
còmode
curiós

esportista
independent
organitzat

original
previsor
prudent

tradicional
valent

 
   ADJECTIU    

NOM masculí singular femení singular    

atreviment atrevit atrevida    

organització      

aventura      

comoditat      

previsió      

valentia      

curiositat      

esport      

prudència      

independència      

originalitat      

tradició    
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U N I TAT

6 Escriu els noms dels accidents geogràfics 
del quadre, que hi ha a cada dibuix.

5 Completa els diàlegs amb la forma adequada dels verbs que hi ha entre parèntesis.

SET

el bosc la cascada la costa 
el desert l’illa el llac
el mar la muntanya l’oasi  
la platja el riu la selva 
la sorra la vall el penya-segat

 1 Crec que fer un creuer ____________________ (ser) un símbol de poder adquisitiu.

Doncs jo no crec que ____________________ (ser) un símbol de res.

 2 Pensem que les vacances ____________________ (ser) per quedar-se a casa i descansar.

Doncs nosaltres no creiem que les vacances ____________________ (ser) només per quedar-se a casa 

i descansar.

 3 No crec que ____________________ (haver-hi) gent que viatgi sense saber on va.

Doncs jo sí que ho crec. Penso que ____________________ (haver-hi) molta gent que no sap on va. 

Vull dir que tant li ____________________ (ser) anar a Grècia o als Estats Units.

 4 Per mi ____________________ (fer) vacances significa desconnectar de la feina.

  Per mi també. I tu què hi dius?

  Doncs que no crec que ____________________ (ser) el mateix fer vacances a l’estranger que quedar-

se a casa.

1 ____________________, ____________________, 

 ____________________, ____________________, 

 ____________________

2 ____________________, ____________________, 

 ____________________, ____________________, 

 ____________________, ____________________ 

3 ____________________, ____________________, 

 ____________________

4 ____________________, ____________________

la sorra

la sorra
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1 
U N I TAT VEURE MÓN

VUIT

7 Completa els textos amb el lèxic adequat.

 1 Hola, Arnau,

  Ja hem arribat al Canadà i demà anirem a visitar les ____________________  del Niàgara, a la 

____________________  entre el Canadà i els Estats Units. És un ____________________  d’aigua produït pel 

____________________  Niàgara, que fa uns 56 km, en comunicar-se amb els ____________________ 

Erie i Ontario.

  Has vist que ben informat que estic? Ja t’ho aniré explicant.
  Un petó,

Marta

 2 T’envio aquest missatge des de l’Himàlaia, la ____________________ més alta del món. Hi fa un 

fred que pela!

 3 Aquest cap de setmana els alumnes aniran d’excursió als ____________________ de l’Empordà, 

davant mateix de les badies de l’Alt i del Baix Empordà. Són unes zones humides on s’observa la 

major varietat d’espècies animals.

 4 Hem fet una travessia pel ____________________  del nord d’Àfrica. Per sort anem ben equipats, 

perquè no hi ha res: ni pobles, ni vegetació, ni animals, ni persones... només veiem i trepitgem 

____________________. Hem dormit en tendes de campanya als ____________________ que hem 

trobat, i aquí sí que hi ha vegetació i aigua.

 5 Bora Bora és una ____________________ petita de 38 km, a 280 km al nord-est de Tahití, conside-

rada la més bella del món.

8 Completa els textos amb els pronoms relatius que i on.

 1 Des de la carretera podrem contemplar els impressionants boscos ________ oculten glaceres i 

llacs mil·lenaris. Creuarem zones desèrtiques ________ descobrirem la bellesa de la glacera més 

impressionant del món: el Perito Moreno. 

 2  Al Carib, una activitat espectacular és bussejar en aigües transparents, ________ es pot descobrir la 

quantitat de colors que hi ha als seus fons. Us sorprendreu amb la gran varietat de peixos exòtics 

________ tindreu al vostre voltant.

 3  Mauritània, que és al continent africà, és un país ________ es pot trobar una infinitat de paisatges 

i ________ la naturalesa es manifesta en el seu estat més pur. És un país ________ té una extensa 

zona de deserts ________ es poden trobar oasis. És un país de contrastos: per una banda, hi ha la 

costa, ________ està banyada per l’oceà Atlàntic i que està envoltada per zones desèrtiques; per 

l’altra, cap al nord-est del país, hi ha penya-segats molt abruptes.

 4  L’Amazònia és la zona del planeta ________ hi ha més concentració d’éssers vius. És una zona 

__________ molts biòlegs estudien espècies ________ només es troben allà. És un racó del paradís 

a la Terra ________ us sorprendrà per la seva bellesa.

 5  És un país ________ té moltes zones desèrtiques, i en aquestes zones desèrtiques és ________ es 

troben les dunes més impressionants del món. També és en aquesta part del món ________ la gent 

descobreix el significat del desert.

 6  Un dels principals atractius del país són els pobles ________ hi ha al voltant del llac i l’illa ________ 

hi ha al centre del llac, ________ es va construir una església, ________ només es pot visitar tres 

mesos l’any.
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U N I TAT

 1 que: Els impressionants boscos oculten glaceres i llacs mil·lenaris.
  on: A les zones desèrtiques descobrirem la bellesa de la glacera.

 2  on:  ____________________________________________________________________________________

que:  ___________________________________________________________________________________

 3 on:  ____________________________________________________________________________________

  on:  ____________________________________________________________________________________

  que:  ___________________________________________________________________________________  

on: _____________________________________________________________________________________  

que:  ___________________________________________________________________________________

 4 on:  ____________________________________________________________________________________

  on:  ____________________________________________________________________________________

  que: ____________________________________________________________________________________

  que:  ___________________________________________________________________________________

 5  que:  ___________________________________________________________________________________

  on:  ____________________________________________________________________________________

  on:  ____________________________________________________________________________________

 6 que:  ___________________________________________________________________________________

  que:  ___________________________________________________________________________________

  on:  ____________________________________________________________________________________

  que:  ___________________________________________________________________________________

NOU

9 Escriu les frases de l’exercici anterior sense els relatius.

10 Completa el text afegint-hi la informació que hi ha a continuació, amb els relatius 
adequats.

Aquest estiu anirem a Sardenya, (1). Anirem a la costa est de l’illa, (2). Quan hi arribarem, anirem direc-
tament a l’hotel, (3). L’hotel és a prop d’un poble, (4), per fer algunes excursions. Volem anar a la costa 
nord, (5), per visitar i també volem visitar la ciutat de l’Alguer, (6).

1. Sardenya és una illa italiana a 

prop de Còrsega.

2.  A la costa est de l’illa no hi ha 

gaire gentada.

3.  L’hotel és de la cadena Mirton.

4.  Al poble llogarem el cotxe.

5.  A la costa nord hi ha unes cales 

magnífiques.

6.  A la ciutat de l’Alguer es parla 

català.
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U N I TAT VEURE MÓN

 1 L’any passat per anar a París ________ vaig emportar una guia molt completa.

 2 Quan marxi, ________ enduré el llibre a casa.

 3 Sempre ________ porto un raspall de dents a la bossa.

 4 Quan viatges sempre ________ endús un assecador de cabells?

 5 El Manel quan arriba de viatge ________ duu un regal per a cadascú.

 6 Què ________ vas emportar per anar al Carib?

 7 Què ________ portes a la maleta? Pesa molt!

 8  ________ endueu les maletes o les deixeu aquí?

 9 La Cristina ________ va emportar cinc maletes, quan va anar a Londres.

 10 Ja ________ enduem nosaltres la tenda de campanya. No cal que l’agafeu vosaltres.

12 Completa les frases amb pronoms, quan calgui.

11 Uneix un element de la 
primera columna amb un 
de la segona, per designar 
un objecte nou.

DEU

1. una navalla 

2. una crema

3. unes ulleres

4. un barret

5. un repel·lent

6. una capsa

7. una tenda

8. un sac

9. una pastilla

10. un raspall

11. una càmera

12. unes botes

 1 No sé si emportar-me el sac de dormir. Pere, tu ________ emportaries?
Home, si voleu dormir en un càmping, jo ________ enduria. Jo ________ vaig endur, quan vaig anar 
al càmping. A més, no pesa gaire, oi?
No, no pesa. Però és que ocupa bastant espai.

 2 Què faries amb la cantimplora? ________ enduries?
Potser sí. L’estiu passat ________ vaig endur i em va anar molt bé.
Doncs jo no ________ he endut mai, de vacances. Per això t’ho pregunto.

 3 Quan vaig de vacances sempre m’enduc les ulleres de sol.
Jo també ________ enduc sempre, quan viatjo. Em molesta molt el sol.
Sí, sí! La Cristina ________ endú també a tot arreu.

 4 De guia, ________ endús cap?
No, perquè l’última vegada ________ vaig endur una i no la vaig fer servir. I a més ja conec la zona.
Tu mateix, però li vaig deixar la meva guia a la Maria, ________ va endur i li va anar perfecte.
Bé, pesat! Doncs ja ________ emportaré.

 5 Ah! Els prismàtics, ________ endús?

No, no ________ enduré.
Doncs ________  emporto a casa, d’acord?
A casa?
És que hi ha un veí a l’edifici de davant del meu...

13 Completa els diàlegs amb la combinació dels pronoms em, et, es i el, la, els, les, en. 

de campanya

de dents

de dormir

de llumins

de mosquits

de muntanya 

de palla

de sabó

de sol

de vídeo

multiús

protectora
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 1 I vosaltres, us enduríeu la brúixola a la muntanya?

I tant, que ________ enduríem! Si no, com sabríeu on és el nord i el sud?

Però és que segurament hi haurà un guia...

No sé, nois, vosaltres mateixos, però nosaltres quan anem d’excursió sempre ________ enduem.

 2 D’on heu tret aquests barrets?

Són un regal del Pau. ________ voleu emportar a Kènia?

Doncs potser sí, perquè ens anirien molt bé. Si no et sap greu, ________ emportem.

És clar que sí, ja els podeu agafar.

 3 Nosaltres vam anar de càmping l’any passat.

I us vau endur la tenda de la Rosa?

No, no ________ vam endur. En vam comprar una.

I de llanterna, ________ vau endur cap?

És clar. Sempre que anem a un càmping ________ enduem una. 

 4 I no penseu endur-vos la farmaciola que us vaig regalar?

Sí, dona, sí que ________ endurem.

Millor! Perquè sort que nosaltres ________ vam emportar! Ens va anar molt bé.

 5 Si aneu a la muntanya a caminar agafeu les botes.

Les botes? Vosaltres ________ endureu? És que pesen molt!

Nosaltres ________ endurem, encara que pesin, perquè són molt còmodes.

14 Completa els diàlegs amb la combinació dels pronoms ens, us i el, la, els, les, en. 

15 Contesta les preguntes utilitzant els pronoms. Quan puguin 
anar davant i darrere, posa-hi totes dues formes.

ONZE

Quan viatges, t’endús sempre la navalla multiús?
No, només me l’enduc quan vaig a la muntanya.

 6 Us endueu les ulleres de sol?

No,  ___________________________________

 7 Es van emportar els raspalls de dents?

Sí,  ____________________________________

 8 Et vas endur l’encenedor que t’havies 

deixat?

No,  ___________________________________

 9 T’has endut crema protectora?

Sí,  ____________________________________

 10 Quantes maletes et vas emportar?

 __________________________________ dues.

 1 T’emportaràs el barret de palla?

Sí,  ____________________________________

 2 T’enduries una brúixola a Nova York?

No,  ___________________________________

 3 El Guillem s’ha endut la tenda de campanya?

No,  ___________________________________

 4 Us vau endur la càmera de vídeo al viatge?

Sí,  ____________________________________

 5 Els teus germans s’han emportat el repel·lent 

de mosquits

Sí,  ____________________________________
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U N I TAT VEURE MÓN

DOTZE

16 Completa els diàlegs amb les formes adequades dels verbs dur o endur-se. 
Posa-hi els pronoms, si cal, que acompanyen el verb.

 1 Ja ho tens tot preparat per al viatge?

Sí. Aquest matí ____________________ els passaports a l’agència perquè els necessitaven per fer 

un tràmit. 

Deixa’m veure l’itinerari.

No el tinc aquí. A l’agència me l’han donat, però com que he anat a la feina, ____________________ 

i me l’he deixat allà. Demà quan plegui ____________________.

 2 Quedem demà al matí?

No puc. Ho sento. És que ____________________ el meu fill al metge, perquè el vacunin.

I de què el vacunen?

No ho sé exactament, però com que va a l’Índia amb el seu pare, es veu que l’han de vacunar.

 3 Què ____________________ de casa normalment quan te’n vas de viatge?

Sempre ____________________ el raspall de dents.

Dona, el raspall de dents jo sempre ____________________  a la bossa!

 4 Ara quan arribem a l’aeroport, vigila que no perdis les bosses.

No et preocupis. ____________________ una bossa a cada mà.

És que amb la gentada que hi ha és molt fàcil que ens robin.

Ets un exagerat!

 5 Ahir al migdia quan vas sortir de l’hotel, ____________________ les meves ulleres de sol?

Vols dir que ____________________ jo?

Bé, si no ____________________ tu, vol dir que les he perdut.

 6 Un moment senyor. Hauria d’obrir la maleta. Què hi ____________________?

Doncs hi ____________________ roba, llibres...

I no hi ____________________ res per declarar?

No, però miri-ho vostè mateix.

 7 Estic tan nerviós! No he agafat mai un avió. Un amic meu m’ha dit que em prengui unes pastilles 

per tranquil·litzar-me. Tu te les prendries?

Home, no ho sé. Però per si de cas jo ____________________, i així si et poses nerviós a dalt de 

l’avió, te les prens.

 8 Has vist aquell noi? ____________________ l’encenedor d’aquella noia sense adonar-se’n.

Vols dir que ha estat sense adonar-se’n?

 9 Encara estàs fent la maleta?

És que no em decideixo. Quin tipus de roba ____________________?

Jo per anar al Carib, ____________________ roba lleugera, perquè hi fa molta calor. A més a més, 

jo, de tu, ____________________ un repel·lent de mosquits i una crema protectora.

Vols dir? I si ho compro tot allà i d’aquesta manera no surto tan carregat?

Tu mateix, però jo ____________________ tot d’aquí. Ves a saber si ho trobes allà!

 10 Què ____________________ vosaltres a la motxilla? Pesa molt!

Hi ____________________ roba i dues guies.

Ah, si hi ____________________ dues guies ja entenc per què pesa tant.
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 1 Cal ________ evitar banyar-se en rius i llacs.

 2 Val la pena ________ t’informis del risc que suposa viatjar per aquest país.

 3 Si vols visitar aquesta zona del país, és important ________ et facis una assegurança.

 4 Has ________ portar dòlars americans, si vols estar tranquil.

 5 Per entrar al país cal ________ demanem un visat.

 6 Cada viatger ha ________ portar una farmaciola personal.

 7 Per anar a l’Antàrtida no cal ________ demanar el visat.

 8 No cal ________ vacunar-se, però et recomano ________ ho facis.

 9 Pot ser útil ________ el metge et faci una revisió abans del viatge.

 10 Cal ________ portar crema protectora per protegir-se del sol.

TRETZE

17 Completa les frases, quan calgui.

18 Transforma la forma impersonal dels textos a la personal, com a l’exemple.

 1 Per evitar les picades de mosquit, és molt important vestir-se amb peces de fibres naturals de màniga 

llarga i de colors clars, i fer servir repel·lents d’insectes. A la nit és recomanable cobrir-se amb la 

mosquitera o, encara millor, dormir vestida.

Isabel,

Per evitar les picades de mosquit, és molt important que et vesteixis amb peces de fibres naturals de 

màniga llarga i de colors clars, i ____________________  servir repel·lents d’insectes. A la nit és recoma-

nable ____________________ amb la mosquitera o, encara millor, ____________________ vestida.

 2 És recomanable no menjar aliments crus o semicuits. Sempre cal rentar la fruita i pelar-la. És 

aconsellable beure només aigua envasada o bullida i val la pena anar amb compte amb la re-

bosteria i els gelats, per la seva fàcil contaminació.

Josep,

Et recomano ___________________  aliments crus o semicuits. Sempre cal ___________________  la fruita 

i ___________________. T’aconsello ___________________  només aigua envasada o bullida i val la pena 

___________________ amb compte amb la rebosteria i els gelats, per la seva fàcil contaminació.

 3 És important evitar el contacte amb qualsevol tipus d’animal, fins i tot els domèstics. I en cas de 

mossegada d’un animal o de picada d’un mosquit, pot ser útil cobrir-se la ferida i, sobretot, és 

important anar al metge immediatament.

Lluc,

És important ____________________  el contacte amb qualsevol tipus d’animal, fins i tot els domèstics. 

I en cas de mossegada d’un animal o de picada d’un mosquit, pot ser útil ____________________ la 

ferida i, sobretot, és important ____________________ al metge immediatament.

 4 Per no perdre les maletes és aconsellable etiquetar-les, abans d’embarcar. Si es fan servir maletes 

d’amics, és important canviar la identificació. Pot ser útil portar maletes de colors vius perquè es 

reconeixeran immediatament. I sobretot és recomanable tancar la maleta amb un cadenat.

Teresa,

Per no perdre les maletes t’aconsello ___________________, abans d’embarcar. Si fas servir maletes 

d’amics, és important ___________________ la identificació. Pot ser útil _______________ maletes de 

colors vius perquè es reconeixeran immediatament. I sobretot és recomanable ___________________  

la maleta amb un cadenat.
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19 Completa el text amb la forma del present de subjuntiu dels verbs que hi ha 
entre parèntesis.

CATORZE

Malalties tropicals

Quan viatgi a un país tropical cal que ____________________(1) (estar) ben informat sobre els aspectes 

sanitaris relacionats amb el seu destí. Li recomanem que ____________________(2) (vacunar-se) un mes 

i mig o dos abans de sortir de viatge. També és recomanable que ____________________(3) (demanar) 

informació als centres de vacunació internacionals.

Sobretot, en cas que pateixi alguna malaltia que requereixi prendre’s algun medicament específic, és 

necessari que ____________________(4) (anar) al metge de capçalera perquè li ____________________(5) 

(fer) una revisió, li ____________________(6) (aconsellar) les normes sanitàries que cal que ____________

________(7) (seguir) i li ____________________(8) (fer) un informe per portar-lo durant el viatge. És impor-

tant també que, si ho necessita, el metge li ____________________(9) (receptar) la medicació adequada 

per cobrir el període de temps que duri l’estada a l’estranger. També cal que ____________________(10) 

(assegurar-se) que podrà adquirir la medicació al país de destí, en cas que sigui imprescindible.

En els viatges a països tropicals, és útil que ____________________(11) (portar) repel·lents d’insectes i, en 

cas indispensable, la medicació recomanada per a la prevenció del paludisme. També li recomanem 

que ____________________(12) (endur-se) una petita farmaciola de casa.

Si els viatgers són gent gran o nens, cal que ____________________(13) (prendre) precaucions especials 

per protegir-se d’insolacions i de deshidratacions. En tots els casos, aconsellem a tots els viatgers que 

____________________(14) (conèixer) el sistema local d’assistència sanitària i que ____________________(15) 

(contractar) una pòlissa d’assegurança que cobreixi les despeses per malaltia o accident durant el 

viatge.

Hola, Pere,

Em demanes que et ___________________ (1) alguns consells per anar a l’Índia. Bé, les coses bàsiques i 
imprescindibles ja les deus saber. Cal que ____________________ (2) el passaport amb una validesa de 
sis mesos. També cal ____________________ (3) el visat per entrar al país. Recorda que has de pagar unes 
taxes de sortida del país, que es paguen directament a l’aeroport. 

Pel que fa a les vacunes, és millor que te n’ ____________________ (4) bé al teu centre de salut. Això sí, 
cal que t’____________________ (5) una farmaciola ben proveïda, perquè segur que tindràs la diarrea del 
viatger. I a més t’aconsello que ____________________ (6) una pòlissa d’assegurances.

Ja saps que a l’Índia hi ha moltes vaques pel carrer. Val la pena ____________________ (7) en compte 
que són sagrades i que no els pots pegar perquè s’apartin. Si et vols moure per allà, és recomanable 
____________________ (8) taxis, són molt barats. 

Una cosa que cal que ____________________ (9) és que la gent, quan et veurà, voldrà venir a parlar amb 
tu i que sempre tindràs moltes persones al teu voltant.

Pel que fa a la roba, cal que hi ____________________ (10) ben equipat, perquè hi fa molta calor, i t’hauràs 
de canviar sovint. Et recomano que ____________________ (11) roba lleugera perquè suaràs molt. I si vas 
amb la Roser, sobretot que ____________________ (12) més vestida, perquè allà les dones no ensenyen 
cuixa!

I no sé què més aconsellar-te. Si em recordo d’alguna cosa més, t’escriuré una altra vegada.

Au, vinga! Una abraçada.

M.

Envia:  M

Per a: Pere

Tema:   Consells per anar a l’Índia

20 Completa els correus electrònics amb els verbs adequats.
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 1 Recorda’t ________ passaports, eh?

 2 No t’oblidis ________ agafar el raspall de dents.

 3 No et descuidis ________ que hem de sortir d’hora per no trobar embussos.

 4 No t’oblidis ________ agafar els prismàtics.

 5 Àngela i Sergi, no us oblideu ________ ulleres de sol.

 6 Recorda’t ________ portar els sacs de dormir.

 7 No t’oblidis ________ que has d’anar ben equipat de roba.

 8 Recordeu-vos ________ visitar el centre històric.

 9 No us descuideu ________ tenda de campanya.

 10 Sobretot, Lluís, no et descuidis ________ anar a l’agència de viatges.

 11 No us descuideu ________ emportar-vos una farmaciola.

 12 No us oblideu ________ agafar la cantimplora, perquè tindreu set.

 13 Recordeu-vos ________ que hem d’arribar a l’aeroport a les sis en punt.

 14 No us descuideu ________ diners.

 15 Recorda’t ________ que has d’informar-te de les vacunes que necessites.

 16 No us oblideu ________ que heu d’arribar d’hora.

 17 No et descuidis ________ agafar la guia, abans de sortir.

 18 Recordeu-vos ________ bitllets! Que si no els porteu, no us deixaran pujar a l’avió.

 19 No t’oblidis ________ que hem d’agafar la càmera de vídeo.

 20 Pere, no t’oblidis ________ portar les botes de muntanya, perquè caminarem molta estona.

22 Contesta les frases, com a l’exemple.

21 Completa les frases quan calgui.

QUINZE

No et descuidis d’agafar els bitllets.
No, no me’n descuidaré.

 1 No t’oblidis de portar els passaports.
No, no  _________________________________________________________________________________

 2 Recorda’t d’agafar el repel·lent de mosquits.
Sí, sí, ja  ________________________________________________________________________________

 3 Recorda’t que demà sortim a les quatre.
No pateixis, ja   __________________________________________________________________________

 4 No et descuidis de comprar els prismàtics.
Tranquil. No  ____________________________________________________________________________

 5 Et recordes que hem d’anar a vacunar-nos?
Sí, és clar que  ___________________________________________________________________________

 6 Recorda’t que avui arriben els turistes.
Sí, ja  ___________________________________________________________________________________

 7 No t’oblidis de deixar-me el sac de dormir.
No pateixis, no  __________________________________________________________________________

 8 Recordeu-vos d’anar a l’agència.
Sí, ja  ___________________________________________________________________________________

 9 No us descuideu de trucar a l’hotel.
No pateixis, no  __________________________________________________________________________
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23 Insereix el pronom hi al text sempre que es pugui.

25 Completa el diàleg amb hi o s’hi.

A la Selva, es troben nombroses cales amagades entre 
els penya-segats, on es pot fer nudisme. Es pot anar 
amb cotxe, amb tren o amb autocar des de Barcelona. 
Es poden menjar molts plats tradicionals catalans, es 
poden visitar molts pobles mariners... A tots aquests 
pobles hi ha una oferta molt variada d’allotjaments 
on es pot dormir molt bé. A més, a la Selva es poden 
practicar esports nàutics.

SETZE

24 Escriu el text de l’exercici anterior fent servir 
la forma personal de nosaltres.

A la Selva hi trobem...

Què puc fer aquest pont?
T’aconsello que visitis la meva ciutat: Perpinyà. És una ciutat preciosa i amb molta història. ________(1) 
poden visitar molts llocs i ________ (2) poden fer moltes coses.
I com ________ (3) puc anar?
La ciutat està molt ben comunicada. ________ (4) pot anar amb cotxe, amb tren, amb autobús...
Jo t’aconsello que ________ (5) vagis amb cotxe, per la costa. El paisatge és esplèndid.
I quant ________ (6) està d’aquí a Perpinyà, per la costa?
D’aquí a Perpinyà amb cotxe ________ (7) està tres hores, més o menys.
I creus que ________ (8) trobaré algun lloc econòmic per dormir?
Segur que sí. Mira, uns amics meus ________ (9) van anar no fa gaire i em van dir que hi ha molts 
hostals econòmics.
Molt bé. M’has convençut! ________ (10) aniré.

26 Tria l’opció correcta.

 4 Encara no ha arribat l’avió? Sí que triga / 

dura!

 5 Quant triga / dura el tren de València a 

Alacant?

Crec que unes tres hores.

 6 El metge m’ha receptat la medicació neces-

sària per cobrir el període de temps que duri 
/ trigui l’estada a l’estranger.

 1 Quant triga / dura el viatge?

Unes tres hores.

 2 Quant s’hi està / dura del Japó a París amb 

avió?

No ho sé, però segur que moltes hores.

 3 Que durarà / tardarà gaire el tren?

No, crec que no. D’aquí a deu minuts ja serà 

aquí.



17

VEURE MÓN

1 
U N I TAT

27 Completa les instruccions amb la forma de l’imperatiu dels verbs que hi ha entre 
parèntesis.

DISSET

28 Completa els textos amb la forma adequada dels verbs que hi ha entre parèn-
tesis. Sempre que puguis, fes servir la forma de l’imperatiu.

 1 On puc trobar un centre d’informació turística?

N’hi ha un aquí mateix.

I com s’hi va?

Doncs miri, ara som a l’estació. ____________________ (sortir) de l’estació i ____________________ 

(tombar) cap a la dreta. ____________________ (pujar) per aquest carrer fins que arribarà al capda-

vall de la Rambla Nova. A la dreta, li quedarà la Rambla Nova, doncs vostè ____________________ 

(continuar) endavant. El mar el tindrà a la dreta, eh? Si segueix recte per aquest passeig arribarà 

a una plaça. Allà mateix, a la plaça on hi ha una estàtua, n’hi ha un.

 2 On és el Museu de la Ciutat?

Doncs, deixi’m pensar quina és la millor manera d’arribar-hi. És que des d’aquí l’estació hi ha 

una drecera, però potser és una mica complicat, si no coneix la ciutat. Miri, ____________________ 

(sortir) de l’estació i ____________________ (agafar) aquest carrer, que fa una mica de pujada, cap 

a la dreta, i arribarà al capdavall de la Rambla Nova. Allà mateix ____________________ (enfilar) 

rambla amunt. Travessarà una plaça, però vostè ____________________ (continuar) cap amunt, 

fins que arribi a una altra plaça, una mica més gran. Llavors ____________________ (tombar) a 

l’esquerra. M’explico? Vull dir que a la plaça __________ (agafar) el carrer que surt cap a l’esquerra. 

____________________ (seguir) endavant i a l’esquerra ja el veurà.

Text 1

Joan,
Si ____________________ (1) (venir) per l’autovia A2 de Barcelona-Lleida, ____________________ (2) (sortir) 
a la sortida 532, en direcció a Sant Guim de Freixenet. ____________________ (3) (continuar) 5 km per la 
carretera B-100 i un cop ____________________ (4) (arribar) a Sant Guim, __________________ (5) (agafar) la 
carretera de Calaf BV-1001. Cal que __________________ (6) (fer) uns 3 km, i després __________________(7) 
(tombar) pel trencall que trobaràs a mà esquerra. ____________________ (8) (seguir) el camí, fins que 
____________________ (9) (trobar) la casa.

Text 2

Francesca i Pep,
Per arribar a casa ____________________ (1) (pujar) per l’autopista AP-7 fins a la sortida 6 (Girona Nord). 
____________________ (2) (sortir) de l’autopista i ____________________(3) (continuar) per l’autovia C-66 en 
direcció a Banyoles i Olot. ____________________ (4) (sortir) a Banyoles sud. Un cop __________________(5) 
(arribar) a Banyoles, ____________________ (6) (agafar) la carretera cap a Mieres i Santa Pau. Quan 
arribeu a Mieres, ____________________ (7) (girar) a la dreta, direcció al Torn. Després de fer uns 2 km, 
____________________ (8) (agafar) un camí que hi ha a la dreta i que fa baixada. ___________________ (9) 
(tirar) avall fins que ____________________ (10) (trobar) la casa.

Text 3

Senyora Coll,
Per arribar al càmping, sortint de Barcelona, __________________________ (1) (agafar) l’autopista AP-7 
cap a Girona fins a la sortida 6 i, tot seguit, la carretera C-66 en direcció a Banyoles i Olot. Un cop 
__________________________(2) (passar) Besalú, arribarà a Argelaguer, on hi ha el desviament per anar 
a Tortellà, a la dreta. _________________________ (3) (seguir) aquesta carretera, ____________________ (4) 
(deixar) el nucli urbà de Tortellà a l’esquerra i __________________________ (5) (continuar) pujant cap al 
nord, per la circumval·lació. Més endavant, trobarà un camí veïnal asfaltat amb un rètol.
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29 Tria l’opció correcta.

30 Completa el text.

DIVUIT

 1 Continuï per aquest carrer fins al capdamunt / amunt i després giri a l’esquerra.

 2 L’església és al capdavall / a baix de l’avinguda Catalunya.

 3 Agafa aquest carrer i puja cap avall / amunt. Al final de tot hi trobaràs la plaça.

 4 Si enfiles cap amunt / capdamunt, veuràs el museu que busques.

 5 A Barcelona els turistes acostumen a passejar a dalt i a baix / amunt i avall per la Rambla.

31 A cada frase hi ha un error. Corregeix-lo.

 1 Un cop surtis del metro, ja hi ets al museu.

 2 Si no tens cotxe, es pot anar amb autobús.

 3 Has de visitar la part antiga de el barri.

 4 En Colòmbia hi ha de tot: muntanyes, rius, llacs...

 5 El clima és tropical tot el any.

 6 Les platjes del meu país són meravelloses.

 7 Si vas a Grècia, et recomano que et portis la crema protectora.

 8 Te aconsello que vagis al Museu d’Història de Catalunya.

 9 Demà sortirem a les cinc. No t’oblidis.

 10 No pateixis. Ja m’en recordo.

Hola, Blanca,

Em demanes que et ____________________ (1) un racó de la meva ciutat. Com enyoro la meva ciutat, 
ara que fa tant temps que ja no ____________________ (2) visc! ____________________ (3) la pena que 
______________ (4) pel barri de la Ribera, perquè és un barri ple d’encant. I vols que t’_____________(5) un 
racó? És que n’hi ha tants, de racons entranyables... Però ___________________(6) un, que és especial. 
És la zona _______________ (7) hi ha la basílica de Santa Maria del Mar. La basílica __________________(8) 
al costat del passeig del Born, al mig del barri, i al voltant ____________________ (9) botigues artesanes, 
restaurants, sales d’art i comerços especialitzats i, és clar, també, molts turistes.

T’aconsello que ____________________ (10) quan estigui tota l’església il·luminada i que et deixis em-
portar per la màgia que ____________________ (11) respira. L’accés per la porta principal es fa per la 
plaça de Santa Maria. No ____________________ (12) de fer un volt pels carrers que rodegen l’església, 
perquè ____________________ (13) moltes botigues curioses.

Com ____________________ (14)? Ves-hi tot passejant, o bé ____________________ (15) el metro. La parada 
de metro més propera és Jaume I (de la L4, la línia groga). Amb autobús, ____________________(16) 
pot arribar amb les línies 14, 17, 40 o 45.

Si ____________________ (17) vas per Nadal, no ____________________ (18) d’anar a escoltar el Cant de 
la Sibil·la, que es fa a l’església, el dia 24 a la nit, abans de la missa del Gall. ___________________(19) 
que hi vagis d’hora perquè ____________________ (20) anar molta gent. Espero que t’agradi! Si ne-
cessites res més, escriu-me.

Un petó,

Marta
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   V F 

   1 A la capital de Mallorca hi viu la meitat de la població de tota l’illa.   

 2 A l’aeroport internacional només hi arriben vols directes d’Alemanya i de Gran Bretanya. 

 3 El vaixell és una opció per als turistes que viatgen amb cotxe.   

 4 Palma està connectada amb altres poblacions amb autobusos i trens.   

 5 Als centres turístics només s’hi pot arribar amb transport privat.   

 6 Per moure’s per l’illa es recomana el transport públic perquè evita problemes de trànsit. 

 7 Han construït centres turístics a prop de moltes platges.

 8 Les platges que es conserven en estat natural són aquelles a les quals només es pot 

  accedir per mar.  

 9 Els turistes que van a Mallorca hi poden fer esports nàutics i de muntanya.   

 10 Els plats típics de l’illa són els de peix.   

 

32 Accentua aquestes paraules. Posa-hi l’article definit i fes els plurals.

33 Escolta les persones i completa el quadre.

______ avio  ______________________

______ aglomeracio  ______________________

______ excursio  ______________________

______ pensio  ______________________

______ antelacio  ______________________

______ autobus  ______________________

______ pais  ______________________

______ camping  ______________________

______ provincia  ______________________

______ tipic  ______________________

______ poblacio  ______________________

______ polissa  ______________________

______ camera  ______________________

DINOU

______ embus  ______________________

______ agencia  ______________________

______ ocea  ______________________

______ bruixola  ______________________

______ prismatics  ______________________

______ sabo  ______________________

______ anecdota  ______________________

______ esglesia  ______________________

______ distancia  ______________________

______ recomanacio  ______________________

______ epoca  ______________________

______ transit  ______________________

______ desti  ______________________
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VINT

34 Escolta els textos i marca l’opció correcta.

Text 1 

 1. a. La Lluïsa i la Mònica fa cinc anys que són a Guatemala.

  b. La Lluïsa i la Mònica fa un any que viatgen per Guatemala.

  c. La Lluïsa i la Mònica van viatjar durant cinc anys.

 2. a. La Lluïsa i la Mònica van arribar a Guatemala amb un viatge organitzat.

  b. La Lluïsa i la Mònica van arribar a Guatemala després de visitar altres països.

  c. La Lluïsa i la Mònica van arribar a Guatemala perquè hi van trobar parella.

 3. a. La Lluïsa i la Mònica a vegades treballen com a mestres en un poble.

  b. La Lluïsa i la Mònica es lleven d’hora perquè viuen lluny de la ciutat.

  c. La Lluïsa i la Mònica coneixen bé el país i, de tant en tant, fan de guies.

Text 2 

 4. a. L’Arnau, de jove, va visitar gairebé tots els països del món.

  b. L’Arnau va decidir acabar la carrera abans de viatjar.

  c. L’Arnau, de jove, es va fer el propòsit de visitar tots els països del món.

 5. a. L’Arnau viatja perquè no troba feina fixa.

  b. L’Arnau fa allò que li agrada i, a més, cobra per fer-ho.

  c. L’Arnau s’informa molt bé quan viatja.

Text 3 

 6. a. Els bombers van regalar una bicicleta a la Fina fa quatre anys.

  b. A la Fina li va fer il·lusió poder anar a treballar amb bicicleta.

  c. La Fina es va comprar una bicicleta fa dos anys.

 7. a. La Fina està programant un viatge per Àfrica.

  b. La Fina vol buscar feina a l’Àfrica Occidental.

  c. La Fina pensa anar per tot Europa amb la bicicleta.
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 10   

Aquest estiu anirem a Sardenya, 
que és una illa italiana, a prop de 
Còrsega. Anirem a la costa est de 
l’illa, on no hi ha gaire gentada. 
Quan hi arribarem anirem directa-
ment a l’hotel, que és de la cadena 
Mirton. L’hotel és a prop d’un po-
ble, on llogarem el cotxe, per fer 
algunes excursions. Volem anar a 
la costa nord, on hi ha unes cales 
magnífiques, per visitar i també 
volem visitar la ciutat de l’Alguer, 
on es parla català.

 11

1. una navalla multiús
2. una crema protectora
3. unes ulleres de sol
4. un barret de palla
5. un repel·lent de mosquits
6. una capsa de llumins
7. una tenda de campanya
8. un sac de dormir
9. una pastilla de sabó
10. un raspall de dents
11. una càmera de vídeo
12. unes botes de muntanya

 12

1. em 6. et
2. m’ 7. Ø
3. Ø 8. Us
4. t’ 9. es
5. Ø 10. ens

 13

1. te l’, me l’, me’l; 2. Te l’, me la, 
me l’; 3. me les, se les; 4. te n’, 
me’n, se la, me l’; 5. te’ls, me’ls, 
me’ls

 14

1. ens l’, ens l’; 2. Us els, ens els; 3. 
ens la, us en, ens n’; 4. ens l’, ens 
la; 5. us les, ens les

15

1. me l’emportaré
2. me l’enduria
3. se l’ha endut
4. ens la vam endur / vam endur-

nos-la
5. se l’han emportat
6. ens les enduem
7. se’ls van emportar / van empor-

tar-se’ls
8. me’l vaig endur / vaig endur-

me’l
9. me n’he endut
10. me’n vaig emportar / vaig em-

portar-me’n

 16

1. he dut, me l’he endut, me l’en-
duré

2. he de dur / duré / duc

 1

1. l’aeroport
2. antelació
3. el passaport
4. els bitllets
5. una agència / l’agència
6. l’allotjament
7. una maleta
8. una motxilla
9. l’itinerari
10. una guia
11. el viatge
12. mitjans
13. un creuer
14. quinzena

 2

1. 1. avions
 2. horari
 3. aeroports
 4. maletes

2. 1. quinzena
 2. cotxe
 3. equipatge
 4. embús
 5. sortida

3. 1. natura
 2. muntanya
 3. fonda
 4. càmping
 5. tenda
 6. sacs
 7. excursions
 8. temporada
 9. gentada

4. 1. vaixell
 2. casa rural

5. 1. aglomeració
 2. baixa
 3. bitllets
 4. allotjament
 5. mitja pensió

6. 1. creuer
 2. viatge
 3. itinerari

 3

organització: organitzat, organitzada
aventura: aventurer, aventurera
comoditat: còmode, còmoda
previsió: previsor, previsora
valentia: valent, valenta
curiositat: curiós, curiosa
esport: esportista, esportista, esportiu, 
esportiva
prudència: prudent, prudent
independència: independent, inde-
pendent
originalitat: original, original
tradició: tradicional, tradicional

 4

1.  organitzada / previsora / prudent
2.  atrevit / aventurer / valent
3.  còmode
4.  organitzada / tradicional
5.  atrevida / curiosa / esportista / 

esportiva / original / valenta

 5

1. és, sigui; 2. són, siguin; 3. hi 
hagi, hi ha, és; 4. fer, sigui

 6

1. el bosc, el llac, la muntanya, el 
riu, la vall

2. la costa, l’illa, el mar, el penya-
segat, la platja

3. el desert, l’oasi
4.  la cascada, la selva

 7

1. cascades; frontera; salt; riu;  
llacs

2. muntanya
3. aiguamolls
4. desert; sorra; oasis
5.  illa

 8

1. que, on; 2. on, que; 3. on, on, 
que, on, que; 4. on, on, que, que; 5. 
que, on, on; 6. que, que, on, que

 9
2. on: En aigües transparents del 

Carib es pot descobrir la quan-
titat de colors que hi ha als seus 
fons.

 que: Tindreu una gran varietat 
de peixos exòtics al vostre vol-
tant.

3. on: A Mauritània es pot trobar 
una infinitat de paisatges.

 on: A Mauritània la naturalesa 
es manifesta en el seu estat més 
pur.

 que: El país té una extensa zona 
de deserts.

 on: A la zona de deserts es po-
den trobar oasis.

 que: La costa està banyada per 
l’oceà Atlàntic.

4. on: A l’Amazònia hi ha més 
concentració d’éssers vius.

 on: A la zona hi ha molts biòlegs 
que estudien espècies.

 que: Les espècies només es 
troben allà.

 que: Aquest racó del paradís 
a la Terra us sorprendrà per la 
seva bellesa.

5.  que: El país té moltes zones 
desèrtiques.

 on: En aquestes zones desèrti-
ques es troben les dunes més 
impressionants del món.

 on: En aquesta part del món la 
gent descobreix el significat del 
desert.

6. que: Els pobles són al voltant 
del llac.

 que: L’illa és al centre del llac.
 on: Al centre del llac es va cons-

truir una església.
 que: L’església només es pot 

visitar tres mesos l’any.
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on es pot fer nudisme. S’hi pot anar 
amb cotxe, amb tren o amb autocar 
des de Barcelona. S’hi poden men-
jar molts plats tradicionals catalans, 
s’hi poden visitar molts pobles 
mariners... A tots aquests pobles hi 
ha una oferta molt variada d’allot-
jaments on es pot dormir molt bé. A 
més, a la Selva s’hi poden practicar 
esports nàutics.

 24

on podem fer nudisme, Hi podem 
anar / Podem anar-hi, Hi podem 
menjar / Podem menjar-hi, hi po-
dem visitar / podem visitar-hi, on 
podem dormir, hi podem practicar 
/ podem practicar-hi

 25

1. S’hi; 2. s’hi; 3. hi; 4. S’hi; 5. hi; 6. 
s’hi; 7. s’hi; 8. hi; 9. hi; 10. Hi

 26

1. dura
2. s’hi està
3. tardarà
4. triga
5. triga
6. duri

 27

1. Surti, tombi, Pugi, continuï
2. surti, agafi, enfili, continuï, 

tombi, agafi, Segueixi

 28
Text 1 1. vens
 2. surt
 3. Continua
 4. arribis / arribaràs
 5. agafa
 6. facis
 7. tomba
 6. Segueix
 7. trobis / trobaràs

Text 2 1. pugeu
 2. Sortiu
 3. continueu
 4. Sortiu
 5. arribeu / arribareu
 6. agafeu
 7. gireu
 8. agafeu
 9. Tireu
 10. trobeu / trobareu 

Text 3 1. agafi
 2. passi / passarà
 3. Segueixi
 4. deixi
 5. continuï

 29

1. al capdamunt
2. al capdavall
3. amunt
4. cap amunt
5. amunt i avall

U N I TAT JO SÓC AIXÍU N I TAT SOLUCIONS

VINT-I-DOS

3. t’endús / t’enduus, m’enduc, el 
duc

4. Duc / Duré
5. et vas endur / vas endur-te, me 

les vaig endur / vaig endur-
me-les, te les vas endur / vas 
endur-te-les

6. du / duu, duc, du / duu
7. me les enduria
8. S’ha endut
9. t’enduries, m’enduria, m’endu-

ria, m’ho enduria
10. dueu, duem, dueu

 17

1. Ø; 2. que; 3. que; 4. de; 5. que; 
6. de; 7. Ø; 8. Ø, que; 9. que; 
10. Ø

 18 

1. que facis, que et cobreixis, que 
dormis

2. que no mengis, que rentis, que 
la pelis, que beguis, que vagis

3. que evitis, que et cobreixis, que 
vagis

4. que les etiquetis, que canviïs, 
que portis, que tanquis

 19

1. estigui; 2. es vacuni; 3. demani; 
4. vagi; 5. faci; 6. aconselli; 7. 
segueixi; 8. faci; 9. recepti; 10. 
s’asseguri; 11. porti; 12. s’endugui; 
13. prenguin; 14. coneguin; 15. 
contractin

 20

1. doni; 2. tinguis / portis; 3. dema-
nar / tenir; 4. informis; 5. enduguis 
/ emportis; 6.  (et) facis / contractis; 
7. tenir; 8. agafar; 9. sàpigues; 10. 
vagis; 11. portis / duguis / t’empor-
tis / t’enduguis; 12. vagi

 21

1. dels; 2. d’; 3. Ø; 4. d’; 5. de les; 
6. de; 7. Ø; 8. de; 9. la; 10. d’; 11. 
d’; 12. d’; 13. Ø; 14. els; 15. Ø; 16. 
Ø; 17. d’; 18. dels; 19. Ø; 20. de

 22

1. me n’oblidaré / me n’oblido
2. me’n recordaré / me’n recordo
3. me’n recordaré / me’n recordo
4. me’n descuidaré
5. me’n recordo
6. me’n recordo
7. me n’oblidaré / me n’oblido
8. ens en recordem / ens en recor-

darem
9. ens en descuidarem / ens en 

descuidem

 23

A la Selva, s’hi troben nombroses ca-
les amagades entre els penya-segats, 

 30

1. recomani / digui
2. hi
3. Val
4. passegis / caminis / et perdis
5. aconselli
6. n’hi ha
7. on
8. és
9. hi ha / hi trobaràs

10. hi vagis / la visitis
11. s’hi
12. t’oblidis / et descuidis
13. hi ha / hi trobaràs
14. s’hi va / hi pots anar / s’hi arriba 

/ hi pots arribar
15. agafa / amb / en
16. s’hi
17. hi
18. oblidis
19. Cal / Et recomano / T’aconsello
20. hi sol / hi acostuma a / hi pot

 31

1. ...ja hi ets. / ja ets al museu.
2. ...s’hi pot anar amb autobús.
3. del barri.
4. A Colòmbia...
5. tot l’any.
6. Les platges...
7. ...que t’emportis / portis la crema...
8. T’aconsello...
9. No te n’oblidis.
10. Ja me’n recordo.

 32

l’avió, els avions; l’aglomeració, 
les aglomeracions; l’excursió, les 
excursions; la pensió, les pensions; 
l’antelació, les antelacions; l’au-
tobús, els autobusos; el país, els 
països; el càmping, els càmpings; 
la província, les províncies; el típic, 
els típics; la població, les pobla-
cions; la pòlissa, les pòlisses; la 
càmera, les càmeres; l’embús, els 
embusos; l’agència, les agències; 
l’oceà, els oceans; la brúixola, les 
brúixules; els prismàtics; el sabó, els 
sabons; l’anècdota, les anècdotes; 
l’església, les esglésies; la distàn-
cia, les distàncies; la recomanació, 
les recomanacions; l’època, les 
èpoques; el trànsit, els trànsits; el 
destí, els destins

 33

1. V; 2. F; 3. V; 4. V; 5. F; 6. F; 7. V; 
8. F; 9. V; 10. F

34

1. a; 2. b; 3. c; 4. c; 5. b; 6. c; 7. a



Components del curs VEUS 3

• 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.
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LLIBRE D’EXERCICIS i GRAMÀTICA


