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COMPENDI GRAMATICAL (BÀSIC 1) 
 

1. L’article definit 
 

 
singular plural 

masculí femení masculí femení 

davant consonant el la els les 

davant vocal o hac l’ l’ els les 

 

Exemples: 

 

 El nadó, el nen, el noi 

 La nena, la noia, la dona 

 L’home, l’avi (m.) 

 L’àvia (f.) 

 Els nadons, els nens, els nois, els homes, els avis 

 Les nenes, les noies, les dones, les àvies 

 

2. El quantificador indefinit 
 

singular plural 

masculí femení masculí femení 

un una uns unes 

 

Exemples: 

 

 Un nadó, un nen, un noi, un home, un avi 

 Una nena, una noia, una dona, una àvia 

 Uns nadons, uns nens, uns nois, uns homes, uns avis 

 Unes nenes, unes noies, unes dones, unes àvies 

 

3. L’article personal 
 

 masculí femení 

davant consonant en / el  la / (na) 

davant vocal o hac l’ / (n’) l’ / (n’) 

 

Exemples: 

 

 En Joan, en Mohamed, en Guillem / El Joan, el Mohamed, el Guillem 

 La Maria, la Laila, la Núria 

 L’Oriol, l’Hug, l’Arnau 

 L’Anna, l’Helena, l’Eulàlia 

 

Recorda… 

 

Normalment el nom va acompanyat de l’article personal: 
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 Sóc en Joan. Sóc l’Hug. Sóc la Maria. Sóc la Laila. Sóc l’Anna. 

 En Mohamed i la Maria són amics. En Joan i en Carles viuen junts. L’Anna 

parla amb l’Oriol. Avui la Galyna fa anys. 

 

Però quan el nom va acompanyat del verb dir-se, l’article personal desapareix: 

 

 Em dic Joan. Em dic Mohamed. Em dic Oriol. Em dic Maria. Em dic Laila. 

 

Igual que quan diem el nom d’una persona per a cridar-la, és a dir quan ens adrecem a 

aquella persona (vocatiu): 

 

 Joan, obre la porta, si us plau. Maria, on vius? Mohamed, quants anys tens? 

Oriol, pots llegir aquest text en veu alta? 

 

4. Els determinants demostratius 
 

 
singular plural 

masculí femení masculí femení 

a prop (aquí) aquest aquesta aquests aquestes 

lluny (allà) aquell aquella aquells aquelles 

 

Exemples: 

 

 Aquest llibre és aquí. Aquesta cadira és aquí. Aquests llibres són aquí. 

Aquestes cadires són aquí. 

 Aquell ordinador és allà. Aquella taula és allà. Aquells ordinadors són allà. 

Aquelles taules són allà. 

 

5. Els determinants possessius 
 

 
singular plural 

masculí femení masculí femení 

de mi (jo) el meu la meva els meus les meves 

de tu el teu la teva els teus les teves 

d’ell o d’ella el seu la seva els seus les seves 

de nosaltres el nostre la nostra els nostres les nostres 

de vosaltres el vostre la vostra els vostres les vostres 

d’ells o d’elles el seu la seva els seus les seves 

 

Exemples: 

 

 Aquest és el meu germà. Aquesta és la meva germana. Aquests són els meus 

germans. Aquestes són les meves germanes. 

 Aquest és el teu nebot. Aquesta és la teva neboda. Aquests són els teus nebots. 

Aquestes són les teves nebodes. 

 Aquest és el seu cosí. Aquesta és la seva cosina. Aquests són els seus cosins. 

Aquestes són les seves cosines. 

 Aquest és el nostre nét. Aquesta és la nostra néta. Aquests són els nostres néts. 

Aquestes són les nostres nétes. 
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 Aquest és el vostre avi. Aquesta és la vostra àvia. Aquests són els vostres avis. 

Aquestes són les vostres àvies. 

 Aquest és el seu fill. Aquesta és la seva filla. Aquests són els seus fills. Aquestes 

són les seves filles. 

 

6. La família 
 

singular plural 

masculí femení masculí femení 

el pare  els pares  

 la mare  les mares 

el fill la filla els fills les filles 

l’avi l’àvia els avis les àvies 

el nét la néta els néts les nétes 

l’oncle  els oncles  

 la tia  les ties 

el nebot la neboda els nebots les nebodes 

el cosí la cosina els cosins les cosines 

el sogre la sogra els sogres les sogres 

el gendre  els gendres  

 la jove / la nora  les joves / les nores 

el germà la germana els germans les germanes 

el cunyat la cunyada els cunyats les cunyades 

l’home / el marit  els homes / els marits  

 la dona  les dones 

el xicot la xicota els xicots les xicotes 

el padrí la padrina els padrins les padrines 

el fillol la fillola els fillols les filloles 

 

Recorda… 

 

 En català, com en altres llengües romàniques, el gènere no marcat és el 

denominat masculí, tant en singular com en plural. Per tant, quan diem els pares 

o els fills és possible que tots els membres siguin del sexe masculí o que n’hi 

hagi de tots dos sexes. 

 El gendre és la parella masculina del teu fill o filla. La jove o la nora és la 

parella femenina del teu fill o filla. 

 En les parelles en què tots dos membres són del mateix sexe, la denominació 

home-dona funciona de la manera següent. Parella Carles-Joan: En Carles és el 

meu home. En Joan és el meu home. Parella Núria-Cristina: La Núria és la meva 

dona. La Cristina és la meva dona. 

 

7. Els nombres 
 

Les unitats 

 

0 zero 1 u 2 dos 3 tres 4 quatre 

5 cinc 6 sis 7 set 8 vuit 9 nou 
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Les desenes 

 

10 deu 20 vint 30 trenta 40 quaranta 50 cinquanta 

60 seixanta 70 setanta 80 vuitanta 90 noranta 

 

10 deu 20 vint 30 trenta 40 quaranta 50 cinquanta 

11 onze 21 vint-i-u 31 trenta-u 41 quaranta-u 51 cinquanta-u 

12 dotze 22 vint-i-dos 32 trenta-dos 42 quaranta-dos 52 cinquanta-dos 

13 tretze 23 vint-i-tres 33 trenta-tres 43 quaranta-tres 53 cinquanta-tres 

14 catorze 24 vint-i-quatre 34 trenta-quatre 44 quaranta-quatre 54 cinquanta-quatre 

15 quinze 25 vint-i-cinc 35 trenta-cinc 45 quaranta-cinc 55 cinquanta-cinc 

16 setze 26 vint-i-sis 36 trenta-sis 46 quaranta-sis 56 cinquanta-sis 

17 disset 27 vint-i-set 37 trenta-set 47 quaranta-set 57 cinquanta-set 

18 divuit 28 vint-i-vuit 38 trenta-vuit 48 quaranta-vuit 58 cinquanta-vuit 

19 dinou 29 vint-i-nou 39 trenta-nou 49 quaranta-nou 59 cinquanta-nou 

 

60 seixanta 70 setanta 80 vuitanta 90 noranta 

61 seixanta-u 71 setanta-u 81 vuitanta-u 91 noranta-u 

62 seixanta-dos 72 setanta-dos 82 vuitanta-dos 92 noranta-dos 

63 seixanta-tres 73 setanta-tres 83 vuitanta-tres 93 noranta-tres 

64 seixanta-quatre 74 setanta-quatre 84 vuitanta-quatre 94 noranta-quatre 

65 seixanta-cinc 75 setanta-cinc 85 vuitanta-cinc 95 noranta-cinc 

66 seixanta-sis 76 setanta-sis 86 vuitanta-sis 96 noranta-sis 

67 seixanta-set 77 setanta-set 87 vuitanta-set 97 noranta-set 

68 seixanta-vuit 78 setanta-vuit 88 vuitanta-vuit 98 noranta-vuit 

69 seixanta-nou 79 setanta-nou 89 vuitanta-nou 99 noranta-nou 

 

Recorda… 

 

 La conjunció i només es diu i s’escriu amb el vint: vint-i-u, vint-i-dos, vint-i-

tres… Amb les altres desenes no es diu ni s’escriu mai: trenta-dos, quaranta-

tres, cinquanta-quatre, seixanta-cinc, setanta-sis, vuitanta-set, noranta-vuit… 

 Quaranta, cinquanta, seixanta, setanta, vuitanta i noranta acaben en -anta. 

 

Les centenes i els milers 

 

100 cent 1.000 mil 1.000.000 un milió 

200 dos-cents 2.000 dos mil 2.000.000 dos milions 

300 tres-cents 3.000 tres mil 3.000.000 tres milions 

400 quatre-cents 4.000 quatre mil … 

500 cinc-cents 5.000 cinc mil  

600 sis-cents 6.000 sis mil 

700 set-cents 7.000 set mil 

800 vuit-cents 8.000 vuit mil 

900 nou-cents 9.000 nou mil 

 10.000 deu mil 

11.000 onze mil 

12.000 dotze mil 

… 



5 

 

 

El guionet (-) només s’escriu entre les desenes i les unitats, i entre les unitats i les 

desenes (D-U-C): quaranta-sis, cinquanta-set; tres-cents, cinc-cents, vuit-cents… Però 

no s’escriu en altres contextos: dos mil, vuit-cents vint-i-cinc… 

 

8. L’adreça 
 

Escriu la teva adreça segons l’exemple: 

 

Visc al carrer de les Vinyes, 537, 4t 2a 

 

 

C. de les Vinyes, 537, 4t 2a 

08290 Cerdanyola del Vallès 

CATALUNYA 

 

 

Recorda… 

 

1r primer 1a primera bxs. 1a baixos primera c. carrer 

2n segon 2a segona entl. 2a entresòl segona ctra. carretera 

3r tercer 3a tercera pral. 3a principal tercera pl. plaça 

4t quart 4a quarta àt. 4a àtic quarta rbla. rambla 

5è cinquè 5a cinquena bl. H bloc H av. avinguda 

6è sisè 6a sisena esc. dta. escala dreta ptge. passatge 

7è setè 7a setena esc. esq. escala esquerra pg. passeig 

8è vuitè 8a vuitena  rda. ronda 

9è novè 9a novena 

10è desè 10a desena 

11è onzè 11a onzena 

12è dotzè 12a dotzena 

…è …a 

 

Respon a aquestes qüestions segons l’exemple: 

 

On vius? 

Visc a prop del parc del Clot, davant l’Ajuntament. 
 

On vius? 

 

 

Què hi ha al teu carrer? 

Al meu carrer hi ha una perruqueria, una sabateria, un forn de pa, dos bars, un 

restaurant, una farmàcia, una botiga de roba i un parc infantil. També hi ha cases 

i blocs de pisos. 
 

Què hi ha al teu carrer? 
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Recorda… 

 

davant ↔ darrere 

sobre (= damunt) ↔ sota (= davall) 

a prop (= a la vora) ↔ lluny 

a dalt ↔ a baix 

a la dreta ↔ a l’esquerra 

amunt ↔ avall 

al costat 

entre 

 

Exemples: 

 

 Jo sóc davant l’ordinador. La impressora és darrere l’ordinador. 

 L’ordinador és damunt la taula. Les meves cames són sota la taula. 

 El monitor és a prop del teclat. El mòdem és lluny de l’ordinador 

 A dalt de la pàgina web hi ha la barra de menú, i a baix hi ha el rellotge.  

 Amb el ratolí pots moure la pàgina web amunt i avall. 

 A la dreta hi ha el ratolí. A l’esquerra hi ha el teclat. 

 El teclat és al costat del ratolí. El ratolí és al costat del teclat. 

 Al teclat, entre la lletra efa i la lletra hac hi ha la lletra ge. 

 

9. El present d’indicatiu del verb dir-se 
 

jo em dic 

tu et dius 

ell o ella es diu 

nosaltres ens diem 

vosaltres us dieu 

ells o elles es diuen 

 

Exemples: 

 

 Jo em dic Joan. 

 Tu et dius Núria. 

 Ell es diu Oriol i ella es diu Anna. 

 Nosaltres ens diem Pere i Antònia. 

 Vosaltres us dieu Carles i Roger. 

 Ells es diuen Josep i Jordi, i elles es diuen Laia i Caterina. 

 

10. El present d’indicatiu del verb ser o ésser 
 

jo sóc 

tu ets 

ell o ella és 

nosaltres som 

vosaltres sou 

ells o elles són 
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Exemples: 

 

 Jo sóc en Joan. 

 Tu ets la Núria. 

 Ell és l’Oriol i ella és l’Anna. 

 Nosaltres som marroquins. 

 Vosaltres sou xinesos. 

 Ells són brasilers i elles són catalanes. 

 

11. El present d’indicatiu del verb viure 
 

jo visc 

tu vius 

ell o ella viu 

nosaltres vivim 

vosaltres viviu 

ells o elles viuen 

 

Exemples: 

 

 Jo visc a Cerdanyola del Vallès. 

 Tu vius a Ripollet. 

 Ell viu a València i ella viu a Girona. 

 Nosaltres vivim a Palma. 

 Vosaltres viviu a Alacant. 

 Ells viuen a Perpinyà i elles viuen a Lleida. 

 

12. El present d’indicatiu del verb tenir 
 

jo tinc 

tu tens 

ell o ella té 

nosaltres tenim 

vosaltres teniu 

ells o elles tenen 

 

Exemples: 

 

 Jo tinc vint-i-nou anys. 

 Tu tens un germà. 

 Ell té un mòbil i ella té un fix. 

 Nosaltres tenim fred. 

 Vosaltres teniu una casa molt bonica. 

 Ells tenen un forn de pa i elles tenen un restaurant. 
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13. Les contraccions (preposició + article) 
 

Visc al carrer… (a + el) Rambla del Noi (de + el) 

Visc a la plaça… Passatge de la Dona 

Visc a l’avinguda… Carrer de l’Home 

Vivim als carrers… (a + els) Plaça dels Nadons (de + els) 

Vivim a les avingudes… Carretera de les Nenes 

 

14. Els dies de la setmana 
 

dilluns (dl) 

dimarts (dt) 

dimecres (dc) 

dijous (dj) 

divendres (dv) 

dissabte (ds) 

diumenge (dg) 

 

El cap de setmana: dissabte i diumenge. 

 

Una curiositat… 

 

Saps quina és l’etimologia dels dies de la setmana? (NO s’ha d’estudiar!) 

 

 dilluns (dl): del llatí die(s) Lunae ‘dia de la lluna’ 

 dimarts (dt): del llatí die(s) Martis ‘dia de Mart’ 

 dimecres (dc): del llatí die(s) Mĕrcŭrī ‘dia de Mercuri’ 

 dijous (dj): del llatí die(s) Jovis ‘dia de Júpiter’ 

 divendres (dv): del llatí die(s) Vĕnĕris ‘dia de Venus’ 

 dissabte (ds): del llatí die(s) sabbatī ‘dia del sàbat’, de l’hebreu sabbath 

‘descans’ 

 diumenge (dg): del llatí die(s) domĭnīcus ‘dia dominical, del Senyor’ 

 

15. Les parts del dia 
 

En català podem dividir el dia en dues grans parts: el dia (hi ha el sol) i la nit (hi ha la 

lluna). 

 

Però també podem dividir el dia en més parts (les hores són aproximades): 

 

el matí des de les 6 fins a les 12 h 

el migdia des de les 12 fins a les 15 h 

la tarda des de les 15 fins a les 19 h 

el vespre des de les 19 fins a les 22 h 

la nit des de les 22 fins a la 1 h 

la matinada des de la 1 fins a les 6 h 
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16. Els àpats 
 

Al matí, l’esmorzar. 

Al migdia, el dinar. 

A la tarda, el berenar. 

Al vespre o a la nit, el sopar. 

 

17. Els mesos de l’any 
 

1r gener 7è juliol 

2n febrer 8è agost 

3r març 9è setembre 

4t abril 10è octubre 

5è maig 11è novembre 

6è juny 12è desembre 

 

Una curiositat… 

 

Llegeix aquests refranys sobre els mesos de l’any. (NO s’han d’estudiar!) 

Si no saps alguna paraula, cerca-la al diccionari (http://www.multilingue.cat/) o al 

traductor de Google (http://translate.google.cat/?hl=ca&tab=TT#ca/en/)! 

 

Refranys dels mesos de l’any 

 

Gener 

Aigua de gener, tot l’any va bé. 
(Es considera molt beneficiosa.) 

 

Febrer 

Pel mes de febrer, treu flor l’ametller. 
(És el temps de la florida. En sentit figurat vol 

dir que malgrat els inconvenients les coses 

surten bé.) 

 

Març 

Pel març, la cabra a l’arç. 
(S’alimenta d’aquest arbust.) 

 

Abril 

Abril mullat, bo per al blat. 
(La pluja d’abril és beneficiosa per al blat.) 

 

Maig 

Pel maig, cada dia un raig. 
(Convé que plogui repetidament, encara que 

poc. O bé, cada dia ja fa un raig de sol.) 

 

Juny 

Al juny, la falç al puny. 
(És època de segar.) 

 

Juliol 

Pel juliol, qui no balla és perquè no vol. 
(Hi ha moltes festes majors.) 

 

Agost 

A l’agost, figues i most. 
(N’és el temps.) 

 

Setembre 

El setembre s’enduu els ponts o eixuga 

les fonts. 
(O plou massa, o massa poc.) 

 

Octubre 

Amb pluja i vent, l’octubre entra 

content. 
(És el temps que ha de fer.) 

 

Novembre 

Novembre calent, maig gelat. 
(Si al novembre fa calor, al maig farà fred.) 

 

Desembre 

Si al desembre plou, bon any nou. 
(Serà un bon any.) 

http://www.multilingue.cat/
http://translate.google.cat/?hl=ca&tab=TT#ca/en/
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18. Les estacions de l’any 
 

la primavera (març, abril, maig) 

l’estiu (juny, juliol, agost) 

la tardor (setembre, octubre, novembre) 

l’hivern (desembre, gener, febrer) 

 

Una curiositat… 

 

Llegeix aquests refranys sobre les estacions de l’any. (NO s’han d’estudiar!) 

 

Refranys de les estacions de l’any 

 

La primavera 

Al llit, tot l’any és primavera. 
(S’hi està bé.) 

 

L’estiu 

A l’estiu, tota cuca viu. 
(És favorable a la vida.) 

 

La tardor 

A la tardor, ni fred ni calor. 
(La temperatura acostuma a ser agradable.) 

 

L’hivern 

Fred d’hivern, estiu d’infern. 
(Si l’hivern és molt fred, l’estiu serà molt 

calorós.)

 

19. Les hores 
 

Així és com funciona el sistema de quarts: 

 

01.00 És la una (en punt). 08.15 És un quart de nou. 

02.00 Són les dues (en punt). 09.30 Són dos quarts de deu. 

06.00 Són les sis (en punt). 10.45 Són tres quarts d’onze. 

 

Recorda… 

 

 A les dues i un minut (02.01 hores), per exemple, les dues ja han passat (ja han 

tocat les campanes del rellotge). Per això, a les dues i quinze minuts 

(02.15 hores) diem: És un quart de tres. I així amb totes les hores. 

 Primer hem de dir els quarts (És un quart…, Són dos quarts…, Són tres 

quarts…) i després l’hora sense article (…d’una, …de dues, …de vuit). 

 

20. El present d’indicatiu del verb parlar 
 

jo parlo 

tu parles 

ell o ella parla 

nosaltres parlem 

vosaltres parleu 

ells o elles parlen 

 

 


