
Unitat 2: Fem Festa Major 
Índex 

1. Quantificadors quantitatius 

2. Quantificadors indefinits (1) 

3. Quantificadors indefinits (2) 

4. Pronoms indefinits 

5. Cap i gens de (adjectius) 

6. Molt i gens (adverbis) 

7. Tot i res / Tothom i ningú 

8. Cadascun, cadascuna, 

cada un, cada una / 

cadascú, cada u 

 

9. L’imperatiu: verbs en -ar 

10. L’imperatiu: verbs en  

  -er/-re 

11. L’imperatiu: verbs en -ir 
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Quantificadors quantitatius  

Invariables 
 

massa     Hi ha massa oli 

força    Tenim força tonyina 

prou    Crec que hi ha prou vinagre 

més    Posa'm més julivert 

menys    Jo prenc menys sucre 

gens (de) No hi ha gens de sal 

cap     No queda cap refresc 

res     No vull res  

 

Variables 
 

molt, molta, molts, moltes 

Vull moltes pastanagues 

tant, tanta, tants, tantes 

No em posis tants tomàquets 

bastant, bastanta, bastants, bastantes 

Em sembla que hi ha bastant cafè 

poc, poca, pocs, poques 

Queda poc formatge 

gaire, gaires 

No hi ha gaires espàrrecs 
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 Quantificadors indefinits (1) 

    tot, tota, tots, totes 

  algun, alguna, alguns, algunes 

cadascun, cadascuna, cada un, cada una 

   uns quants, unes quantes 

   altre, altra, altres, altres 

      qualsevol 

       cada 

        

 
Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca 

Elemental 3 – Unitat 2 



Quantificadors indefinits (2) 
  tots dos        totes dues          

   tots dos ho han dit 

  cap dels dos     cap de les dues 

   cap dels dos ho ha dit 

  l’un… l’altre     l’una… l’altra 

   l’un diu que sí, l’altre diu que no 

  ni l’un ni l’altre     ni l’una ni l’altra 

   no m’agrada ni l’una ni l’altra 

  tant l’un com l’altre   tant l’una com l’altra 

   tant l’una com l’altra són interessants 
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Pronoms indefinits 
       tot 

       tothom 

       qualsevol 

       algú 

       cadascú, cada u 

       ningú 

       res 
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CAP i GENS DE (adjectius) 

 

CAP (quantitat 0 de coses comptables) 

  No hi ha cap ampolla, cap llibre, cap home, 

etc. 

 

GENS DE (quantitat 0 de coses comptables) 

No hi gens de llet, de cafè, de sal, etc. 
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MOLT i GENS (adverbis) 

 

MOLT  

M’agrada molt aquesta pel·lícula 

         

GENS  

No m’agrada gens aquesta pel·lícula 
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TOT i RES / TOTHOM i NINGÚ 

(pronoms) 

 

TOT  

M’agrada tot 

           

RES (cap cosa) 

No m’agrada res 

 

 

TOTHOM  

Tothom parla de tu 

 

NINGÚ  

No ha vingut ningú 
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   CADASCUN, CADASCUNA,  

    CADA UN, CADA UNA 
(persona o cosa que forma part d’un grup) 

Em pots dir el nom de cadascun (cada un) d’aquests 

arbres? 

Hi ha dues noies. Dóna un llibre a cadascuna (cada 

una) 

      CADASCÚ I CADA U 
(tothom) 

Que cadascú (cada u) faci el que vulgui 
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L’imperatiu: verbs en -ar 

 

 
BAIXAR    Present           Imperatiu 
 

 

Jo      baixo                

Tu      baixes    baixa             

Ell     baixa              baixi 

Nosaltres   baixem     baixem 

Vosaltres   baixeu     baixeu 

Ells     baixen         baixin 
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L’imperatiu: verbs en -er/-re 

   Escórrer 

 escorre 

 escorri 

 escorrem 

 escorreu 

 escorrin 

  Batre 

 bat 

 bati 

 batem 

 bateu 

 batin 
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L’imperatiu: verbs en -ir 

   Bullir 

 bull 

 bulli 

 bullim 

 bulliu 

 bullin 

   Amanir 

 amaneix 

 amaneixi 

 amanim 

 amaniu 

 amaneixin 
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