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On vius? 
On vius?   

   Visc a Sant Andreu de la Barca 

 

A quin carrer vius?  

   Visc al carrer de Barcelona 

   Visc a l’avinguda de Guatemala 

   Visc a la plaça de Catalunya 
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Verb VIURE 

       Jo visc 

       Tu vius 

       Ell, ella, vostè viu 

       Nosaltres vivim 

       Vosaltres viviu 

       Ells, elles, vostès viuen 
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Adjectius interrogatius 

 

 

Quin és el teu número de telèfon? 

Quina és la teva adreça? 

Quins són els teus llibres? 

Quines són les teves amigues? 

quin quina quins quines 
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Contraccions 
a + el = al                 a + la = a la 

a + els = als       a + les = a les 

       Visc al carrer de Barcelona 

 

de + el = del       de + la = de la 

de + els = dels      de + les = de les 

      Sóc del Marroc 
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Quina és la teva 

adreça?  

La meva adreça és  

carrer de Catalunya,  

Número 3, 1r 4a. 
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Abreviatures 
  c.      

  av.    

  pl.     

  ctra.    

  rbla.    

  pg.    

  ptge.    

  urb.    

carrer 

avinguda 

plaça 

carretera 

rambla 

passeig 

passatge 

urbanització 
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Numerals: D-U-C 
Segons el DUC, posarem el guió entre: 

  1. Desenes i unitats: 

                      trenta-quatre 

        seixanta-dos 

  2. Unitats i centenes:  

       dos-cents 

        cinc-cents 
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Numerals ordinals 
primer   1r 

segon   2n 

tercer   3r 

quart   4t 

cinquè   5è 

sisè    6è 

setè   7è 

vuitè   8è 

novè   9è 

desè   10è 

primera   1a 

segona   2a 

tercera   3a 

quarta   4a 

cinquena  5a 

sisena   6a 

setena   7a 

vuitena   8a 

novena   9a 

desena   10a 
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L'ús dels verbs ser i haver-hi 
 

Ser 

Cal utilitzar el verb ser per indicar lloc: 

  La carnisseria és a la dreta del forn  

Haver-hi  

Hi ha estructures on l’element que expressa lloc va darrere del 

verb. En aquest cas cal utilitzar el verb haver-hi:  

          A la dreta del forn hi ha la carnisseria 

 

També s’utilitza el verb haver-hi per indicar lloc en frases 

impersonals: 

  Al meu carrer hi ha un cinema 
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Per expressar lloc... 

.aquí / allà 

.(a) sobre / (a) sota 

.a la dreta / a 

l'esquerra 

.(a) dalt / (a) baix 

. entre 

.al costat, a la vora 

.a  prop, a la vora / 

lluny 

. (a) dins / (a) fora 

.al centre / als afores 

.(al) davant / (al) 

darrere 
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Què hi ha al meu poble? 
 

Hola, em dic Anna i visc a Viladepau, al carrer de la 

Marina, número 6, 2n 3a. Al meu poble hi ha de tot. 

Hi ha dos supermercats, un forn de pa, una caixa 

d’estalvis i un estanc. 

Al meu edifici, al pis de sota, hi ha un despatx 

d’advocats. A la planta baixa hi ha una carnisseria, 

una sabateria i una perruqueria. 

L’ambulatori és lluny de casa i l’ajuntament és a 

prop. Al costat de l’ajuntament hi ha l’oficina de 

Correus i la biblioteca.  

Als afores del poble hi ha una casa rural i el 

cementiri. 
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