
Millorem el nostre edifici

Benvinguts i benvingudes al segon curs del nivell Elemental. Segur que a classe hi ha companys

i companyes que no coneixes. Si és així, al llarg de la primera tasca hauràs de preguntar-los com

es diuen i d’on són. Recorda que en cursos anteriors has après a fer-ho. El professor o la profes-

sora t’ajudarà a fer memòria.

En aquesta unitat adoptareu el rol de veïns i veïnes d’un edifici de la vostra localitat i deci-

direu quines són les tres actuacions més urgents que cal fer-hi per millorar-lo. En primer lloc,

haureu de triar el president o la presidenta de la comunitat. A continuació els veïns i les veïnes

us reunireu per replans per decidir quines són al vostre parer les millores que cal fer a l’edifici o

les decisions que cal prendre per millorar la convivència. A la tasca següent conversareu amb

els veïns dels altres replans per assabentar-vos de quines són les seves propostes i aconseguir

d’aquesta manera acostar posicions. 

Finalment, cloureu la unitat fent una reunió de tota la comunitat per decidir quines seran

les tres actuacions més immediates que es duran a terme al vostre edifici.

Abans, però, respon el qües-

tionari que tens a continuació

per valorar si saps fer les coses

següents en català:
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UNITAT
1

Diagnosi

UNITAT
1

Diagnosi

Saps constituir una comunitat de veïns i veïnes i pre-

sentar la teva candidatura per ser-ne el president o la

presidenta?

Sí

No: fes la tasca 1 i treballa les àrees 1 i 4 de gramàtica,

l’àrea 1 de lèxic i l’àrea 1 de fonètica

Tens decidit quines són les actuacions que cal dur a

terme per millorar la convivència de la comunitat o

l’estat de conservació de l’edifici?

Sí

No: fes la tasca 2 i treballa les àrees 2, 3 i 6 de gramà-

tica i l’àrea 2 de lèxic

Saps quines són les propostes del veïnat dels altres

replans?

Sí

No: fes la tasca 3 i treballa l’àrea 1 de text, l’àrea 5 de

gramàtica i l’àrea 3 de lèxic



Qui vol ocupar la presidència?
En aquesta tasca heu de constituir la comunitat de veïns del vostre edifici, en el qual cadascú de

vosaltres és propietari d’un pis. Primer de tot cal decidir en quin replà viviu. Per fer-ho formeu

grups de quatre persones i presenteu-vos entre vosaltres. Decidiu conjuntament en quina planta i

en quin pis viviu. Poseu-vos d’acord amb els altres replans perquè no hi hagi coincidències.

Apunteu el vostre nom a la graella que reprodueix l’estructura de l’edifici que us facilitarà el

professor o la professora per tal que tothom de classe estigui assabentat d’on viuen tots els

veïns i veïnes. Pengeu aquesta graella a l’aula en un lloc visible.

Ara cal escollir el president o presidenta i el secretari o secre-

tària de la comunitat. Com que tots vosaltres voleu ser-ho, expo-

seu quines són les qualitats que teniu per ocupar aquests càrrecs.

Abans practica aquestes estructures amb el teu professor o

professora:

La graella que tens a continuació et pot ajudar a organitzar la informació que vols exposar

sobre tu a la resta de veïns i veïnes de l’immoble.

Ara ha arribat el moment d’exposar la teva

candidatura a la resta de la classe. Quan t’ho

digui el professor o la professora presenta’t i

exposa tota la informació que has recollit a la

graella anterior. Escolta també la presentació

dels altres companys i companyes.

Quan hàgiu escoltat totes les intervencions,

exposeu qui penseu que pot ser el president o

la presidenta i el secretari o secretària. Mireu

d’arribar a un acord que satisfaci a tothom.
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UNITAT
1

Tasca 1

Tasca 1

Com ha anat?

Bé Regular Malament

Què et convé repassar abans de continuar?

Els pronoms de complement preposicional

Els pronoms relatius el que i cosa que/la

qual cosa

La comunitat de propietaris

La pronúncia de les vocals àtones

Com em dic i d’on sóc?

Què destacaria del meu caràcter?

Com m’agrada treballar?

Què puc aportar a la comunitat?

Per parlar sobre un mateix

Sóc/Em considero una persona..., però també
diuen que sóc/de vegades puc ser...

Tinc un caràcter..., la qual cosa/cosa que em
permet...

El que us puc assegurar és que puc aportar/ofe-
rir/facilitar...

Per convèncer

En aquesta comunitat cal... i jo m’hi comprome-
to amb tota la il·lusió/de tot cor/amb ganes...

Si m’escolliu/em trieu/em voteu..., no us en
penedireu perquè...

No us ho penseu dos cops/No ho dubteu pas,
perquè...

TAMBÉ has de treballar la

teoria i les activitats següents:

Gramàtica 1 i 4

Lèxic 1

Fonètica 1



Què ens cal solucionar?
En aquesta tasca us reunireu els quatre veïns i veïnes de cada replà per decidir quines són les

tres actuacions que considereu més urgents de dur a terme a la comunitat.

Abans de començar la tasca pensa amb els companys i companyes de classe les estructures

que faràs servir en les situacions següents. Si n’hi ha que no recordes, el professor o la profes-

sora també et pot ajudar a trobar-les.

Practica també aquestes estructures:
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UNITAT
1

Tasca 2

Tasca 2

Per expressar estats d’ànim negatius

Estic desesperat/decebut/preocupat/amoïnat/capficat... perquè...

N’estic fart/tip!/No puc aguantar-ho/suportar-ho més!

Sempre passa el mateix!/Sempre estem igual!

Per expressar desig o impaciència perquè es faci alguna actuació

Tinc unes ganes que estigui arreglat/solucionat...

Em penso que ja n’hi ha prou de...

Et pots ben creure que ja fa... que s’ha espatllat/trencat el/la... i encara no...

Per advertir i avisar

Us aviso/adverteixo que si no..., llavors/aleshores...

Després no us queixeu si..

No em digueu que no us he avisat/advertit si...

TAMBÉ has de treballar la

teoria i les activitats següents:

Gramàtica 2, 3 i 6

Lèxic 2

Per valorar l’estat de l’edifici

Per fer propostes de millora



Abans de reunir-te amb els teus veïns i veïnes de replà, pensa individualment quines són les

tres actuacions que cal dur a terme a la comunitat. Aquesta graella et pot ajudar a exposar la

informació quan et toqui el torn.

Reuniu-vos els veïns i veïnes del replà i exposeu per torns les actuacions que cadascú consi-

dera més urgents. A partir de les coincidències que hi hagi entre vosaltres, arribeu a un acord.

Quan us ho digui el professorat, expo-

seu a la resta de la classe quines reformes

creieu que són prioritàries. El president i el

secretari en prendran nota i redactaran la

convocatòria de reunió general, que penja-

ran en un lloc ben visible de l’aula perquè

tothom n’estigui assabentat.
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UNITAT
1

Tasca 2
Actuació Per què?

Com ha anat?

Bé Regular Malament

Què et convé repassar abans de continuar?

Els pronoms de lloc

Les formes dels pronoms de complement

directe

Les perífrasis d’obligació

Els derivats



Conversem a l’escala
Abans de fer la reunió de la comunitat, cal que converseu de manera informal amb els veïns i

les veïnes dels altres replans per assabentar-vos de quines són les seves propostes de millora,

exposar-los les vostres i mirar d’acostar posicions.

Abans de començar la tasca pensa amb els companys i companyes de classe les estructures

que faràs servir en les situacions següents. Si n’hi ha que no recordes, el professor o la profes-

sora també et pot ajudar a trobar-les.

Practica també aquestes estructures:

Quan estigueu a punt, cadascú s’ha de trobar amb altres veïns i conversar sobre les propos-

tes de millora que cada replà té pensades. Intenteu convèncer-los de la

importància dels vostres projectes i alhora

valoreu la importància dels seus.

A continuació reuniu-vos de nou els veïns

i les veïnes de cada replà i considereu les pro-

postes de millora dels altres. Si trobeu que són

més necessàries que les vostres, adopteu-les

com a pròpies.
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UNITAT
1

Tasca 3

Tasca 3

Per exposar les millores que calen a la comunitat Per mostrar conformitat o disconformitat

Per iniciar una conversa

Ei! Com anem? Mira, ja ho veus! Ara arribo/marxo... i...

Escolta!/Espera’t! Ara que et trobo/veig... Sí, digues!

Com ho
veuries, si...?

Per acabar una conversa

Apa, doncs, ens tornarem a veure...

Perdona, però se’m fa tard.

Deixem-ho aquí i demà continuem, d’acord?

Sí, fins llavors/a reveure...

Ui, ho sento. No et volia entretenir.

Tens raó. Ho veurem tot més clar.

TAMBÉ has de treballar la

teoria i les activitats següents:

Text 1

Gramàtica 5

Lèxic 3

Com ha anat?

Bé Regular Malament

Què et convé repassar abans de continuar?

La conversa

Alguns verbs irregulars en -ir

Frases fetes

Bé/D’entrada bé, però potser caldria/seria millor...
No creus/penses que potser és més important/fa
més falta...?
No sé què dir-te perquè, en aquesta comunitat,
tants caps tants barrets.

Què et 
semblaria
si...?

Què dius ara!/Ni pensar-ho!
Ja hi tornem a ser! En aquesta comunitat n’hi ha
per llogar-hi cadires!
Molt ben pensat!/Quina idea/pensada més bona!

Per iniciar un tema de conversa



La comunitat es reuneix
Ha arribat el dia i l’hora de la reunió que ha convocat la comunitat per decidir quines són les

tres actuacions que cal dur a terme per millorar la convivència dels veïns o la conservació de

l’edifici.

Abans assegura’t que domines totes les expressions i tot el vocabulari que has après durant

la unitat.

Situeu les cadires de l’aula de tal manera que tots els veïns es puguin veure entre si. El pre-

sident o la presidenta de la comunitat ha d’iniciar la reunió exposant quin n’és l’objectiu i quin

procediment se seguirà perquè cada replà exposi les seves propostes.

A continuació els veïns i les veïnes de cada replà haureu d’exposar de forma ordenada qui-

nes són les vostres propostes definitives. El secretari o la secretària de la comunitat n’ha de

prendre nota per després poder redactar l’acta.

Quan hàgiu acabat totes les intervencions, el president o la presidenta iniciarà el torn obert

de paraules perquè tothom pugui valorar lliurement quines són les tres millores que considera

més importants. Al final de la tasca cal que els veïns i les veïnes hàgiu arribat a una entesa.

El president o la presidenta ha de completar la plantilla d’acta de la reunió que li facilitarà

el professor o la professora i fer-ne una còpia perquè la pugui llegir tothom de classe. Acordeu

entre tots si l’acta recull fidelment el que s’ha acordat a la reunió o si cal fer-hi alguna esmena.

Feu còpies de la versió definitiva per a tothom.

A la propera reunió de la vostra escala, recordeu tot el que heu après a fer en aquesta uni-

tat. Us serà molt útil.
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UNITAT
1 Tasca final

Tasca

final



1. La conversa

Quan dues persones es troben en un lloc inicien, per norma general, una conversa, que consta

de les fases següents:

• Inici de la conversa: generalment consisteix en una salutació o en una crida d’atenció

destinada a la persona amb qui es vol conversar.

• Exposició del motiu de la conversa: en aquesta part de la conversa la persona que l’ha

iniciat n’exposa el motiu.

• Canvi de torn de parla: a continuació cal cedir el torn de parla a l’altra persona perquè

pugui manifestar el seu punt de vista sobre el tema de la conversa. 

• Comiat: per finalitzar una conversa cal acomiadar-se de la persona amb qui es parla.

Conversa breument amb diferents companys i companyes de classe sobre els temes següents. 

1. Necessites que un company o companya et retorni un llibre que li vas deixar fa temps.

2. Parla amb uns amics per fer plegats alguna cosa aquest cap de setmana.

3. Demana al teu veí o veïna que et regui les plantes durant aquest cap de setmana perquè no

seràs a casa.
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UNITAT
1

Text

Text

Completa i recorda-te’n

Ara practica-ho

EI, HASSAN, COM ? 

COM HO VEUS, AIXÒ D’INSTAL·LAR

UNA PARABÒLICA? JO EM PENSO

QUE ENS SURT CARÍSSIMA!

ÉS CLAR QUE SÍ! PENSES

EL MATEIX QUE JO. HO DIRÉ

A LA REUNIÓ DE VEÏNS.

, HASSAN!

, CARME. 

JO HI ESTIC D’ACORD, PERÒ

POTSER CALDRIA BUSCAR

ALGÚ QUE ENS HO FES 

MÉS BARAT, NO?

A !



1. Els pronoms de complement
preposicional

El pronom en substitueix els complements verbals introduïts per la preposició de. En canvi, el

pronom hi substitueix els complements verbals introduïts per qualsevol preposició que no sigui

de. Fixa’t que, en el cas que el verb sigui pronominal, primer cal col·locar el pronom personal

en la forma adequada i a continuació el pronom de complement preposicional.

Al requadre que trobaràs a continuació hi ha totes les combinacions dels pronoms perso-

nals amb els pronoms de complement preposicional, segons la seva posició respecte del verb.

Completa els requadres en blanc amb la combinació de pronoms adequada.
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UNITAT
1

Gramàtica

Gramàtica

Completa i recorda-te’n

AQUEST REPLÀ FA FÀSTIC 

DE VEURE! POSARIA LA MÀ 

AL FOC QUE ELS DEL 4T C 

NO L'HAN NETEJAT! JA

(ESTAR FARTA)

!

TENS TOTA LA RAÓ! VAM

QUEDAR QUE CADA SETMANA

EL NETEJARIA UN DELS

VEÏNS DEL REPLÀ I TOTHOM

(COMPROMETRE'S)

.

davant 
de verb

començat
en consonant

davant de 
verb començat

en vocal o 
hac muda

darrere de
verb acabat

en consonant
o vocal + u

darrere de
verb acabat

en vocal

em
1a persona del singular

em + en me’n me n’

em + hi -m’hi -m’hi

ens
1a persona del plural

ens + en ens en ’ns-en

ens + hi ens hi -nos-hi

et
2a persona del singular

et + en -te’n -te’n

et + hi t’hi t’hi

us
2a persona del plural

us + en us en -vos-en

us + hi us hi -us-hi

es
3a persona del singular

i del plural

es + en se’n se n’

es + hi -s’hi -s’hi



Completa els espais buits amb la forma adequada dels verbs que hi ha entre parèntesis i els

pronoms adequats, si cal.
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UNITAT
1

Gramàtica

Ara practica-ho

JO CREC QUE CAL PINTAR L’ESCALA, PERÒ NO SÉ SI LA RESTA DE VEÏNS (AVENIR-SE) .

DE TOTA MANERA, HO PLANTEJARÉ A LA PROPERA REUNIÓ.

I A MÉS HEM DE DECIDIR SI CANVIEM L’ANTENA, QUE JA ÉS MOLT VELLA!

UI! AIXÒ SUPOSARIA UNA ALTRA DERRAMA PER ALS VEÏNS. PERÒ SI SÓN TOTS UNS MALS

PAGADORS! QUE NO (ADONAR-SE) ? JA SAPS QUÈ VA PASSAR QUAN

HO VAS PROPOSAR EN UNA REUNIÓ DE LA COMUNITAT. QUE JA NO (RECORDAR-SE)

?

SORT QUE D’AQUÍ A UNS MESOS HEM D’ESCOLLIR UN NOU PRESIDENT! A VEURE 

SI VOSALTRES (ANIMAR-SE) A PRESENTAR-VOS!

AH, NO! DE CAP MANERA! TU HO FAS MOLT BÉ, AIXÒ DE BATALLAR AMB ELS VEÏNS,

I JA (ESTAR ACOSTUMAT) .

SI ENCARA HI HA VEÏNS QUE DEUEN LA DERRAMA QUE VAM HAVER DE PAGAR PER LA 

REPARACIÓ DE LES CANONADES DE L’AIGUA! VAM ACORDAR QUE S’HAVIA DE PAGAR EL 

MES D’ABRIL. TOTHOM (COMPROMETRE’S) I JA HO VEUS! JA 

M’IMAGINO QUE (ESTAR FART) D’HAVER D’ANAR AL DARRERE 

DE TOTHOM. TENIES GANES DE SER PRESIDENT PERÒ SEGUR QUE ARA 

(PENEDIR-SE) .



2. Els pronoms de lloc

El pronom en substitueix els complements de lloc introduïts

per la preposició de. En canvi, el pronom hi substitueix els

complements de lloc introduïts per qualsevol preposició que

no sigui de. Fixa’t, doncs, que els pronoms de lloc funcionen

com els pronoms de complement preposicional.

Completa els espais buits amb la forma adequada dels pronoms, si cal.

–Hauríem de fer venir un pèrit de la companyia d’assegurances perquè revisi l’estat d’imperme-

abilització del terrat! L’altre dia vaig anar a estendre la roba i, quan baixava,

els veïns del cinquè em van dir que tenen goteres.

–Vaja! Una altra reparació! 

–Ah! I feu-vos a la idea que un dia d’aquests haurem de fer desembussar les clavegueres. No

heu notat que surt una pudor horrorosa del vàter?

–No cridis el mal temps! Jo no he notat res!

–De moment el que hem de fer és avisar un electricista perquè instal·li llums d’emer-

gència als replans.

–Això ja ho farem! El que és urgent de debò és arreglar el pany de la porta del pàrquing! Ahir a

la nit vaig baixar per agafar les compres que havia deixat al maleter i just en aquell

moment sortia un paio que no conec de res. Mira, em va fer por i tot!

–Devia ser el veí nou del segon pis, que plega molt tard de treballar! L’altre dia vaig anar a

sopar a casa d’uns amics i quan tornava vaig coincidir amb ell al pàrquing.

–Que no viuen la Priscila i el Rolmar, al segon pis?

–Però si ja fa un mes que se l’han venut, home!
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UNITAT
1

Gramàtica

Gramàtica

Completa i recorda-te’n
QUINA PUDOR DE TABAC QUE FA L'ASCENSOR!

JO DIRIA QUE ALGÚ HA FUMAT!

DEU HAVER SIGUT EL

VEÍ DE L'ÀTIC, QUE

ARA ACABA 

DE SORTIR!

Ara practica-ho

REPASSA, si cal, les formes

dels pronoms en i hi segons la

seva posició respecte del verb.

Si tens dubtes, consulta'ls al teu

professor o professora.



3. Les formes dels pronoms de
complement directe 

Cal utilitzar una forma o una altra dels pronoms de

complement directe segons la seva posició respecte

del verb. Si el verb és imperatiu, infinitiu o gerundi,

el pronom sempre va darrere del verb. En el cas que

el verb sigui una forma composta amb un infinitiu,

com per exemple el passat o la perífrasi d’obligació,

els pronoms poden anar davant o darrere, tot i que

en la llengua oral és més habitual utilitzar-los davant.

En qualsevol altre cas, com el perfet, l’imperfet, el

futur, el condicional i tots els temps verbals de subjun-

tiu, els pronoms van sempre davant del verb. 

Al requadre que trobaràs a continuació hi ha totes

les formes dels pronoms de complement directe

segons la seva posició respecte del verb. Completa els

requadres en blanc amb la forma del pronom adequada

tenint en compte els següents aclariments.
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UNITAT
1

Gramàtica

Gramàtica

Completa i recorda-te’n

Aclariments

• Fixa’t que alguns pronoms s’apos-

trofen davant d’un verb començat en

vocal o en hac muda. Al requadre els

trobaràs ombrejats.

• Darrere de verb acabat en conso-

nant o vocal + u alguns pronoms can-

vien de forma. També estan ombrejats

perquè t’hi fixis bé. Recorda també

que cal escriure un guionet entre el

verb i tots els pronoms, tant si can-

vien de forma com si no ho fan.

• En canvi, fixa’t que si el verb acaba

en vocal, els pronoms que estan

ombrejats s’apostrofen. En el cas de la

resta de pronoms cal escriure també

un guionet entre el verb i el pronom.

AQUEST ASCENSOR 

S'ESPATLLA CADA DOS PER

TRES! AQUESTA SETMANA

JA HAN VINGUT A

ARREGLAR DOS COPS!

POTSER HAURÍEM DE

CANVIAR ! JA

TÉ UNA PILA D'ANYS!



–El següent punt de l’ordre del dia és la neteja de l’escala.

He rebut diverses queixes veïnals de l’empresa que

neteja.

–Potser hauríem de contractar una altra!

–Sí, però no podrem fer fins que no venci el

contracte. Per tant, us demano que tingueu paciència.

–I què me’n dieu, de les escales? No trobeu que 

hauríem de pintar?

–Sí, però això suposaria una derrama almenys de 100 euros

per pis i no sé si tothom està disposat a pagar .

–I què passa amb els extintors? Haurien d’haver vingut a revisar el mes de setembre i

encara no han fet. A més, al soterrani, on hi ha els comptadors, no hi ha cap.

–Sabeu si ja han canviat els fluorescents del pàrquing que estaven fosos?

–I tant! Em sembla que van canviar dilluns.

–I l’ascensor què? Jo ja n’estic tipa. Si de veritat han arreglat aquest mateix matí, com

pot ser que torni a estar espatllat!

–Tranquil·la! Demà a primera hora avisarem el servei tècnic perquè vinguin a arreglar .

–Penseu que jo ja tinc una edat i que fins al tercer pis hi ha moltes escales. Amb l’artrosi que

tinc, no puc pujar a peu i encara menys amb la compra.
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UNITAT
1

Gramàtica

Ara practica-ho

davant de verb 
començat 

en consonant

davant de verb 
començat 

en vocal o hac
muda

darrere de verb
acabat 

en consonant 
o vocal + u

darrere de verb
acabat 

en vocal
co

m
p

le
m

en
t

di
re

ct
e

de
te

rm
in

at

si
ng

ul
ar

p
lu

ra
l

fe
m

en
í

m
as

cu
lí

fe
m

en
í

m
as

cu
lí

el -lo

la -la

els els -los

les les -les

complement directe
indeterminat

en -ne

complement directe 
neutre

ho ho -ho



4. Els pronoms relatius el que

i cosa que/la qual cosa

Els pronoms relatius s’utilitzen per enllaçar oracions. Fixa’t que introdueixen una oració subordi-

nada que depèn d’una oració principal. La construcció el que equival a allò que. Aquesta 

construcció, formada per l’article el i el pronom que, serveix per introduir oracions subordinades

amb la funció d’un substantiu. En canvi, els pronoms cosa que i la qual cosa, que també intro-

dueixen una oració subordinada, substitueixen tota una frase apareguda a l’oració principal.
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UNITAT
1

Gramàtica

Gramàtica

Ara practica-ho

Completa i recorda-te’n

Estimats veïns

En les construccions d’avui en dia, les parets són com paper de fumar, significa

que tu ets a casa dels veïns i els veïns, a casa teva.

Cada nit, has de sentir com la veïna del davant escridassa el petit de la casa perquè s’acabi

el sopar, et treu de polleguera, tot i que més t’exaspera és que et digui

que el seu Iker és molt bon nen, és una mentida com una casa.

Els diumenges al matí, ja saps t’espera: un concert de heavy a tot drap del veí

del segon pis. Però més et molesta és que el gos pelut de la iaia del cinquè t’ensu-

mi els camalls dels pantalons mentre pugeu amb l’ascensor.

I per acabar-ho d’adobar, quan més desitges després d’un esgotador dia de feina és

dormir vuit hores d’una tirada, als veïns de dalt se’ls acut posar-se romàntics, per dir-ho d’algu-

na manera, et rebenta perquè et recordes que ja fa molt que no lligues.

Però, en fi, val més tenir un veí a la porta que un parent a Mallorca.

HEM DE

FER ÉS DECIDIR SI ARRE-

GLEM LA FAÇANA O NO! 

PERÒ NOMÉS SOM SIS DELS

QUINZE VEÏNS QUE HI HA 

A L'EDIFICI, 

VOL DIR QUE NO PODEM

PRENDRE CAP DECISIÓ.



5. Alguns verbs irregulars en -ir

Els verbs collir, cosir, escopir, sortir i tossir, així com els

seus derivats, presenten algunes irregularitats a l’arrel que cal

tenir en compte perquè afecten la pronúncia. Fixa’t que tant

en el present d’indicatiu com en el present de subjuntiu no 

es manté la o quan la vocal de l’arrel és tònica sinó que cal

escriure i, per tant, pronunciar una u.

–Bon dia, senyora Vicenta. Que no es troba bé aquests dies? A la nit la sento com (tossir)

.

–És que estic una mica constipada. Aquesta nit hi ha reunió de la comunitat, oi?

–Sí, es veu que han convocat la reunió perquè hi ha queixes del comportament d’alguns veïns.

–És que n’hi ha per llogar-hi cadires! Fixa’t que hi ha algú que (escopir) a l’ascen-

sor! Quin fàstic! Jo diria que és el teu veí.

–Què diu ara? El senyor Vidal? Si és molt bona persona! Jo hi tinc molta amistat perquè la se-

nyora Vidal, que de jove era modista, em (cosir) la roba si he d’arreglar els baixos

dels pantalons o m’ha caigut algun botó.

–Ja ho veus! I el nen dels de l’àtic és un malcarat! Aquest matí he vist com llençava un paper a

terra. Li he dit que el (recollir) i m’ha engegat a fer punyetes!

–Oh! Quina barra!

–I com que aquesta porta no tanca bé, el xaval del primer sempre la deixa oberta quan (sortir)

.

–Vostè sempre està a l’aguait, eh?

–I ara! Si jo no tafanejo mai!
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Gramàtica

Gramàtica

Completa i recorda-te’n

present d’indicatiu

jo

tu

ell, ella, vostè

nosaltres

vosaltres

ells, elles, vostès

surt

present de subjuntiu

jo

tu

ell, ella, vostè

nosaltres

vosaltres

ells, elles, vostès

surti

Ara practica-ho

PROCURI NO 

FER UN COP 

DE PORTA CADA

VEGADA QUE

(SORTIR)

DE CASA, 

SI US PLAU! 

AI, PERDONI!



6. Les perífrasis d’obligació

Per expressar obligació en català hi ha diverses estructures possibles. Podem utilitzar com a

auxiliar el verb haver, en present o en condicional, seguit de la preposició de/d’ i del verb

principal en infinitiu. 

També és possible utilitzar el verb impersonal caldre com a verb auxiliar, conjugat en pre-

sent o en condicional, seguit d’una oració subordinada introduïda per la conjunció que. Si el

verb caldre està conjugat en present d’indicatiu, l’oració subordinada s’ha de conjugar en pre-

sent de subjuntiu. Però, si el verb caldre està conjugat en condicional, l’oració subordinada ha

d’estar en imperfet de subjuntiu. 

Completa els espais buits amb la perífrasi d’obligació que s’indica entre parèntesis.

Segons els tècnics municipals, l’edifici està en molt mal estat. Primer, (canviar perífrasi amb el 

verb haver en condicional) les canonades de l’aigua. També

(restaurar perífrasi amb el verb caldre en present) la façana. 

A més, l’edifici no està preparat per al risc d’incendis. Per això, (instal·lar perífrasi amb el verb 

caldre en condicional) llums d’emergència a tots els replans.

Ah! I també (tenir perífrasi amb el verb caldre en condicional)

un extintor cada 15 metres. Tot i que no és urgent, (arreglar perífrasi amb el verb haver en present)

la porta del pàrquing i (plantejar-se perífrasi amb el verb caldre

en present) la necessitat de pintar les escales.
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Gramàtica

Gramàtica

Completa i recorda-te’n

Ara practica-ho

ÉS CLAR QUE (CANVIAR)

LA INSTAL·LACIÓ. 

ELS COSTARÀ UN ULL DE LA CARA!



1. La comunitat de propietaris

acta, càrrec, derrama, desguàs, embargament, emplaçament, estatuts, façanes, finançament,

habitabilitat, llicència, òrgans, percentatge, procediment, quota, règim, reglament, replans,

subministrament, superfície útil 
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1

Lèxic

Lèxic

Completa i recorda-te’n

La propietat horitzontal

Els edificis amb pisos, locals i altres dependències que pertanyen a diferents propietaris

estan subjectes al de la propietat horitzontal, la qual cosa significa

que, amb independència del dret del propietari sobre el seu pis o local, també és copro-

pietari, juntament amb la resta de veïns, dels elements comuns de l’edifici. De fet, en el

títol de propietat de l’habitatge o local, habitualment hi consta el 

de participació de cada propietari en aquests elements comuns. Per establir-lo es tindrà

en compte la de cada pis o local en relació amb el total de l’edifi-

ci, l’ i, en conseqüència, l’ús que es farà dels elements comuns.

Es consideren comuns els elements estructurals de l’edifici, com els fonaments, les

bigues i els murs de càrrega, així com les , amb els revestiments

exteriors de terrasses, balcons i finestres. Evidentment també són comuns el portal, 

les escales, els , i els recintes destinats a ascensors, dipòsits d’aigua,

comptadors i altres instal·lacions comunes. D’altra banda, es consideren comunes les

conduccions per al d’aigües residuals, així com per al

d’aigua, gas i electricitat. Per últim, són també elements comuns

el porter electrònic, les mesures de seguretat de l’edifici, per exemple per a la detecció i

l’extinció d’incendis, així com les antenes col·lectives i altres instal·lacions de telecomu-

nicació.

El funcionament de la comunitat estarà regulat pels seus i pel

de règim intern, que determinen l’ús dels habitatges i locals, els

elements comuns, el de les despeses comunitàries, els

de govern, les obligacions dels propietaris per conservar l’immo-

ble i les normes de convivència i d’utilització dels serveis comuns.

La junta de la comunitat està formada per tots els propietaris i ha de tenir obligatò-

riament un president o presidenta. Tot i que la junta podrà escollir aquest

per majoria, el més habitual és que s’ocupi la presidència per

torns. A elecció de la comunitat de propietaris poden escollir-se també un vicepresi-

dent, un secretari i un administrador.
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Cal convocar almenys una reunió a l’any per escollir un nou president o presidenta.

També és important recordar que cal recollir els acords presos en les reunions de la

junta de propietaris en una de reunió.

Els propietaris han de pagar, habitualment de forma trimestral, una 

per cobrir les despeses comunitàries. També estan obligats a pagar qualsevol

aprovada per la junta de la comunitat per cobrir una despesa

puntual. Cal tenir en compte que la junta pot privar del dret al vot els propietaris que

tinguin despeses vençudes i no pagades. A més, per aconseguir cobrar els deutes la junta

pot iniciar un judicial que pot arribar a suposar l’

de la propietat.

La llei obliga els membres de la comunitat a dur a terme totes les obres que siguin

necessàries per a l’adequada conservació de l’edifici i dels seus serveis, de manera que

reuneixi en tot moment les condicions d’ i de seguretat. 

Quant a les obres privades, cada propietari pot reformar en el seu pis o local els ele-

ments arquitectònics i les instal·lacions sempre que no afectin la seguretat de l’edifici i

no n’alterin l’estructura general, però ha de comunicar-ho al president i demanar a

l’Ajuntament, si cal, la d’obres pertinent.



2. Els derivats

És possible formar verbs derivats d’altres paraules afegint un sufix o terminació a la paraula de

la qual partim, que pot ser un substantiu, un adjectiu, un adverbi o un verb. En aquesta unitat

treballarem els sufixos -egar, -ejar, -ificar, -itar i -itzar, que s’utilitzen per formar verbs.

24

UNITAT
1

Lèxic

Lèxic

Completa i recorda-te’n

COM SABEU, LA TEULADA ESTÀ EN MOLT MAL

ESTAT. L'ALTRE DIA VA (PEDRA)

I AIXÒ VA CAUSAR

MOLTS DESPERFECTES. AIXÍ QUE L'HEM 

D'ARREGLAR. TAMBÉ PODRÍEM APROFITAR PER

(IMPERMEABLE) -LA.

PERÒ HO HEM DE 

(NOTA)

A L'EMPRESA ASSEGURADORA,

NO? POTSER L'ASSEGURANÇA

COBREIX LA REPARACIÓ.

SEGUR QUE L'ASSEGURADORA ES NEGA A

COBRIR LES DESPESES ARGUMENTANT EL MAL

ESTAT DE CONSERVACIÓ DE L'EDIFICI I, SI NO 

REPAREM AVIAT LA TEULADA, POT SER QUE 

TINGUEM GOTERES. AIXÍ QUE PER (ÀGIL)

LA REPARACIÓ, PROPOSO

SOTMETRE LA PROPOSTA A VOTACIÓ.

JA ES COMENÇA 

A (CALD)

L'AMBIENT.



–L’altre dia vaig veure que del 6è A en sortia un xicot que no conec de res. Per a mi que aque-

lla xica té un embolic!

–Vinga, ja n’hi ha prou, de (tafaner) ! Comencem la reunió!

–Quan han de venir a arreglar la porta de l’entrada? A mi m’(angúnia)

pensar que qualsevol pot entrar a l’edifici.

–El serraller vindrà aquesta mateixa setmana. Ah! Hem demanat un pressupost per (hàbil)

l’entrada amb una rampa i així (fàcil) l’accés de perso-

nes minusvàlides.

–És una bona idea!

–Sí, sí! Però què me’n dieu, del contenidor de paper i cartró que tenim davant de casa? El ser-

vei de recollida només passa un cop per setmana i com que és l’únic que hi ha al barri s’hi

(munt) la brossa. Jo crec que ens hauríem de (mòbil) i

demanar una solució a les autoritats competents.

–D’acord! Per començar, podem presentar una queixa a l’Ajuntament. Hi ha alguna altra qües-

tió que vulgueu comentar?

–Jo tinc una proposta! Trobo que hauríem de (pla) els torns de neteja de

l’escala. Van passant les setmanes i ningú no la neteja perquè sempre li toca a l’altre, diuen.

–Està ben pensat! Podríem establir torns i penjar un cartell al tauler d’anuncis.

–Demano la paraula!

–Digues, Ramon.

–He de dir-vos que estic molt indignat perquè l’altre dia algú em va (bony)

el cotxe al pàrquing i com que no em va deixar cap nota no puc tramitar la reparació de la

xapa amb l’asseguradora. 

–Em sap greu, però com a comunitat de veïns no hi podem fer res. Ni tan sols és possible (ver)

que hagi estat un dels veïns de l’edifici. Ja saps que moltes places del pàr-

quing estan llogades!

–És que n’hi ha per llogar-hi cadires!

Classifica ara els verbs en aquesta graella segons el sufix utilitzat a l’hora de formar-los.
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Lèxic

Completa i repassa

Ara practica-ho

-egar -ejar -ificar -itar -itzar



3. Frases fetes

Les frases fetes, com fer safareig, són expressions estereotipades d’ús corrent, especialment

en la llengua oral. Aquestes frases fetes donen expressivitat al discurs. Com més en sàpigues

millor. Al llarg del curs de nivell Elemental 2, n’aprendràs unes quantes en cada unitat.

Completa els espais buits amb la frase feta sinònima de les expressions que hi ha entre parèn-

tesis. Recorda’t de mantenir el mateix temps verbal, si és el cas.

fer-la petar, haver-n’hi per llogar-hi cadires, parlar pels descosits, tants caps tants barrets,

tenir el cap com un timbal, treure algú de polleguera

–Si que arribes tard! Com ha anat la reunió de la comunitat? Tothom ha estat d’acord amb el

pressupost per canviar l’antena?

–Al final sí, però (estic ben atabalat) . Que si és molt car, que

demanem un pressupost a una altra empresa...

–Ja se sap que (cadascú té la seva opinió) !

–Sí, dona, però és que (és increïble) ! Primer es queixen que la

televisió es veu malament i a l’hora de pagar tot són problemes. De veritat que (m’exasperen)

. I quan ja s’havia acabat la reunió, la veïna del cinquè m’ha

començat a explicar que està malalta i que... En fi, que tenia ganes de (xerrar una estona)

.

–Ja et planyo! Aquesta dona (parla excessivament) !
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Lèxic

Lèxic

Completa i recorda-te’n

Completa i recorda-te’n

JA SAPS QUE A MI NO M'AGRADA

(XAFARDEJAR) ,

PERÒ M'HAN DIT QUE ELS VEÏNS DEL

TERCER S'HAN SEPARAT.



1. La pronúncia de les 
vocals àtones

En aquesta unitat treballarem la pronúncia de les

vocals àtones en els parlars orientals, és a dir, a les

comarques de Girona, a les comarques de Barcelona,

a les comarques del Camp de Tarragona i també a la

Catalunya Nord, a les Balears i a l’Alguer. En canvi, 

a Andorra, a les comarques de Lleida, a la Franja de

Ponent, a les Terres de l’Ebre i al País Valencià no hi ha

diferències entre la pronúncia de les vocals àtones i la

pronúncia de les vocals tòniques.

Fixa’t en com pronuncien la o aquests personatges.

La o àtona es pronuncia [u]. Com que els

pronoms febles són àtons, la o també s’ha de

pronunciar així. 

Torna a escoltar el diàleg i fixa-t’hi bé. Si

convé, marca les o que es pronuncien [u].
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Fonètica

Fonètica

EP! En les paraules de més d'una

síl·laba hi ha una síl·laba tònica, que

pronunciem amb un cop de veu més

fort. La resta de síl·labes són àtones.

En relació amb les paraules d’una

sola síl·laba, generalment són tòni-

ques. A continuació t'indicarem

quins monosíl·labs són àtons.

Si tens dubtes, el teu professor o profes-

sora t'ajudarà.

JA N'HI HA PROU

DE FER SOROLL!

QUE POTSER NO ELS

DEIXEM DORMIR? HO

SENTO! 

En la teva llengua la grafia o es

pronuncia de forma diferent segons si

és tònica o és àtona?

Sí

No

Escolta i recorda-te’n1



Marca les o àtones d’aquest diàleg i llegeix-lo amb algun company o companya. Pareu atenció

a la pronúncia. Després escolteu-ne la gravació per comprovar si ho heu fet bé.

–Sabeu que han entrat a robar al tercer pis? Es veu que només s’han emportat uns quants calés

que tenien a casa.

–Què dius ara?

–Sí, segons la policia, els lladres devien ser professionals perquè no han deixat empremtes.

–I com han entrat?

–Han forçat el pany.

–I podran enxampar-los?

–No ho crec! 

Fixa’t en com pronuncien la a i la e aquests personatges.

El so de la a i la e àtones és el de vocal neutra, que es repre-

senta fonèticament amb el símbol [ ]. Si no saps pronunciar

aquest so fixa’t en aquest gràfic, en què es mostra que el grau

d’obertura de la boca és menor que en la pronúncia d’una a o

una e tòniques. A més, la llengua està pràcticament en situació

de repòs. El teu professor o professora també t’ajudarà.

e
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Fonètica

Escolta i recorda-te’n

Ara practica-ho

A TU NO ET DESPERTA NI UN

TERRATRÈMOL! QUE NO SENTS EL

TERRABASTALL QUE FAN ELS VEÏNS

DEL COSTAT?

PER QUÈ CRIDES

TANT?

2

3

e



Són àtons i, per tant, s’han de pronunciar

també amb vocal neutra els monosíl·labs següents:

els articles determinats; els pronoms febles; el pro-

nom relatiu, l’interrogatiu o la conjunció que; les

preposicions a, de, en, per i les contraccions amb

els articles, i també la preposició amb.

Per contra, no es pronuncia amb vocal neutra la terminació -ment dels adverbis ni tampoc

la e en les combinacions ea i eó. En relació amb les paraules compostes, generalment el pri-

mer component manté la vocal tònica.

Torna a escoltar el diàleg i fixa-t’hi bé. Si convé, marca les a i les e que sonen [ ].

Marca les a i les e àtones d’aquest diàleg i llegeix-lo amb algun company o companya. Pareu

atenció a la pronúncia. Després escolteu-ne la gravació per comprovar si ho heu fet bé.

e
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Ara practica-ho

En la teva llengua també

pronuncies el so de vocal neutra?

Sí

Quan?

No

A QUI LI TOCA NETEJAR

LES ESCALES?

EM SEMBLA QUE ALS

DEL QUART PRIMERA,

PERQUÈ JO LES VAIG FER

FA QUINZE DIES.

HAURÍEM DE CONTRACTAR 

UNA EMPRESA DE NETEJA I

DEIXAR-NOS ESTAR DE 

ROMANÇOS!

4
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Ara llegeix

Sobren obres

Què és la felicitat?, s’ha preguntat molta gent. Jo no en tinc cap dubte:

és l’interval de temps que transcorre entre que acaben les obres els teus

veïns de baix i les comencen els de dalt.

Encara que sembli mentida, tot s’acaba. Quan portes mesos i mesos

despertant-te cada matí amb les mateixes martellades a la paret et sem-

bla impossible que allò pugui tenir un final, però si no defalleixes veu-

ràs com arriba un dia que el veí de baix et troba per l’escala i et diu: “Ja

no us molestarem més. Dimarts acabem les obres”. I amb una mica de

sort serà veritat i tot, i dimarts veuràs com els paletes netegen el replà

de l’escala, carreguen els estris a la furgoneta i se’n van. Però tal com

uns paletes marxen, ja n’arriben uns altres, amb uns altres estris, uns

altres sacs de ciment i una altra obra: la dels veïns de dalt.

Si proves de sortir de casa per oblidar les obres, el panorama no és

més afalagador. Els de la companyia d’aigües han aixecat la vorera per

fer-hi passar uns tubs, la mateixa vorera que els del gas ja van obrir i van

tornar a tapar el mes passat, i la mateixa que d’aquí a uns dies una altra

companyia, la que cableja la ciutat, tornarà a rebentar. Agafes el cotxe

i et trobes que hi ha molts carrers en obres, però cap amb la desviació

alternativa senyalitzada, perquè amb els teus propis ulls puguis veure

que efectivament estan treballant per millorar la ciutat. A l’autopista,

igual. Per culpa de les obres, en ple estiu ha quedat reduïda a dos carrils

en cada sentit. Caos, cues, però arriba el peatge i el preu és el mateix de

sempre.

En aquests parà-
grafs, les vocals
àtones estan mar-
cades, les o en
blau clar i les a i
les e en blau
fosc. Llegiu-ne un
fragment cadascú
parant atenció a
pronunciar-les
correctament.
Després escolteu-
ne la gravació
per comprovar si
ho heu fet bé.

5
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Marxar de vacances tampoc és cap solució. Tant és que vagis al

Duomo de Milà, a la Mesquita Blava d’Istanbul o a la catedral de

Burgos: els grans monuments sempre estan en obres. Tapats amb una

mena de burca de cap a peus i un cartellet demanant disculpes als turis-

tes que s’han quedat sense la foto de rigor.

Fins quan durarà tot això? Si tot té un final, per què les obres no

l’han de tenir? M’agrada imaginar-me que arribarà un dia que s’acaba-

ran les obres. Totes les obres. Que arribarà un dia que algú –qui sigui–

es mirarà el nostre món desenvolupat i dirà: “Ja està bé així, ja n’hi ha

prou, no toqueu res més”. Com que això no es deu poder fer d’avui per

demà, proposo que enllesteixin primer la Sagrada Família i que el 2020

es donin oficialment per acabades totes les obres.

Si és així, a partir d’ara, quan em despertin a cops de martell, ja m’ho

miraré d’una altra manera. Pensaré que ha començat el compte enrere i

que només queden 13 anys i 166 dies com aquest.

Albert Om

Avui, 18 de juliol de 2006

Marqueu primer
totes les vocals
àtones d’aquests
paràgrafs i llegiu-
ne un fragment
cadascú parant
atenció a pro-
nunciar-les
correctament.
Després escolteu-
ne la gravació
per comprovar si
ho heu fet bé.
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final

Avaluació final

Abans de passar a la unitat següent, reflexiona sobre com t’ha anat la unitat 1.

Aquestes preguntes et poden ajudar:

• Què has après a fer en aquesta unitat?

• Què has de repassar per fer-ho millor?

La conversa

Els pronoms de complement preposicional

Els pronoms de lloc

Les formes dels pronoms de complement directe

Els pronoms relatius el que i cosa que/la qual cosa

Alguns verbs irregulars en -ir

Les perífrasis d’obligació

La comunitat de propietaris

Els derivats

Frases fetes

La pronúncia de les vocals àtones

• Quina qualificació et mereixes?

Excel·lent

Notable

Bé

Suficient

Insuficient

Molt deficient




