ELEMENTAL 1
UNITAT 3

HI HA, N’HI HA, ÉS
1. Completa els diàlegs amb les paraules necessàries.
— Saps on ..................... una farmàcia?
— Em sembla que .................... una al capdamunt del carrer.
— Quina pujada! És gaire lluny?
— No gaire. D’aquí a allà ....................... dos-cents metres més o
menys; però, si no vol pujar, ...................... una altra més avall.

— Perdoni, sap on ..................... un banc o una caixa?
— Sí, .................... un banc aquí mateix, a la cantonada.
— Sap si ....................... caixer automàtic?
— Al banc, no ho sé, però a la caixa sí que ........................
— Ah, també ...................... una caixa?
— Sí, .......................... una al costat del banc.

— Bon dia, sap on .................... la catedral, si us plau?
— Sí, és clar. La catedral ................ molt a prop d’aquí. Tiri per
aquest carrer amunt.

— Saps on ..................... el cinema Lauren?
— Sí, crec que ................. al carrer Nou, al costat del Centre
Cultural.

— On ................... un supermercat?
— Ui! .................. molts. El més a prop ............... al carrer de
sobre, però no ................... gaires productes. El millor ................
al capdavall del carrer. Tenen de tot. I encara ................. un altre
més avall, però jo no el conec.

ELEMENTAL 1
UNITAT 3

PODER, VENDRE, TROBAR
2. Completa els diàlegs amb les paraules necessàries.
— Saps on .................... comprar un desembussador?
— Sí, en ....................... a la drogueria.
— Coneixes alguna botiga on ........................ agulles d’estendre?
— No sé si hi ha alguna botiga on en ......................, però segur que
en ..................... al súper.
— On ................... comprar un allargador?
— En ........................ a la ferreteria o al supermercat.
— Em falten claus per arreglar aquesta taula. Coneixes alguna botiga
del barri que en ............................?
— .......................... una a la cantonada. Potser allà en
.......................

CAP, NINGÚ, RES
3. Completa amb la paraula correcta.
—Què li has comprat al Pau, per al seu aniversari?
—No li he comprat ...............................
—No li has comprat ......................... regal? Doncs ja pots
anar a comprar-li alguna cosa!
—Que vol ....................... més?
—No, gràcies. Ja ho tinc tot.
—Han obert una botiga d’objectes de disseny. Hi has anat?
—Sí, però hi havia molta gent.
—Doncs quan jo hi vaig anar no hi havia ..........................
Però no em va agradar ........................
—No vas veure objectes interessants?
—No, ...................

