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BENVINGUTS A       
CATALUNYA

☺ 人口：7 百万居民。

☺ 主要的城市: Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. 

☺ 区 (comarques) ：41

☺ 自己 的语言：català

☺ 官方语言：català i castellà  

☺ 其他语言：在加泰罗尼亚有200 多语言在用.

☺ 外国的人口：11,50% 从180 不一样的国籍.

☺ 75% 会说 català ;       95% 听得懂 català.
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Què coneixes de Catalunya? 
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BENVINGUTS A SANTA COLOMA 
DE GRAMENET

☺ 人口：121.580居民
☺ 15 区 (barris): Centre, Fondo, Santa Rosa, Raval, 

Can Mariner, Riu Sud, Singuerlín... 
☺ 自己的语言：català
☺ 官方语言：català i castellà 
☺ 外国的人口：15% 从107 不一样的国籍
☺ 58% 会说 català ;      95% 听得懂 català
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TELÈFONS D’INTERÈS

Emergències
急救电话
112

AJUNTAMENT
市政府

93 462 40 00

URGÈNCIES MÈDIQUES
医学急救电话
061

BOMBERS DE SANTA 
COLOMA
消防队员
93 391 80 80

POLICIA NACIONAL
国家警察

091

MOSSOS D’ESQUADRA
088

POLICIA LOCAL
地方警察

092

AMBULATORIS
门诊所
902 01 01 10

HOSPITAL DE L’ESPERIT 
SANT
L’ESPERIT SANT 医院

93 386 02 02

ATENCIÓ CIUTADANA
市民服务
93 462 40 40
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A a
MAMA

妈妈 mama

B be
BÉ

北京
beijing

C ce
CINEMA
比赛 bisai

CASA
国 guo

D de
DE

的 de

E e
MARE
的 de

BÉ
北京 beijing

F efa
FILL

法国 faguo

G ge
GIRONA
街 jie

GAT
高 gao

H hac
HOME

不发音

I i
CINEMA

里 li

J jota
JO

街 jie

K ca
KIWI

国 guo

L ela
CATALÀ

里 li

M ema
MAMA

妈妈
mama

L’ALFABET
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N ena
NO

你们 nimen

O o
COSA
MELÓ
我们
women

P pe
PAPA

爸爸 baba

Q cu
QUI

国 guo

R erra
CARA
CARRER
然后
ranhou

S essa
SÍ
ROSA
比赛 bisai

T te
TAULA

地方 difang

U u
MÚSICA

国 guo

V ve 
baixa
和B一样

W ve 
doble
和U一样

X ics
COTXE
车 che

CAIXA
什么
shenme

Y i 
grega
CATALU
NYA

拼音 pinyin

Z zeta
ZERO

怎么 zenme

L’ALFABET
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Els demostratius neutres 
 

 

 

这 (+ 动词) 
AIXÒ 

  

–QUÈ ÉS AIXÒ? 

• 这是什么? 

–AIXÒ ÉS UNA CADIRA. 

• 这是一把椅子。 

–AIXÒ ÉS UN FULL. 

• 这是一张纸。 

    

  

  

  

  

  

那 (+ 动词) 
ALLÒ 

  

–QUÈ ÉS ALLÒ? 

• 那是什么? 

–ALLÒ ÉS UNA CADIRA. 

• 那是一把椅子。 

–ALLÒ ÉS UN FULL. 

• 那是一张纸。 
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Per entendre millor la persona que et parla, utilitza: 

 
 
 
 
 

POTS PARLAR MÉS A POC A POC, SI US PLAU ? 
 

 
 
 
 
 

COM S’ESCRIU ........ EN CATALÀ ? 
 

 
 
 
 
 

HO POTS REPETIR, SI US PLAU ? 
 

 
 
 
 
 

 QUÈ VOL DIR ..... ? 

 
 
 
 
 

COM ES DIU ........ EN CATALÀ? 

 
 
 
 

COM ES PRONUNCIA ....... ? 

请慢慢说 

。。。用加泰罗尼亚语怎么写? 

请再说一遍 

。。。是什么意思？ 

。。。用加泰罗尼亚语怎么说？ 

。。。怎么发音？ 
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SALUTACIONS I PRESENTACIÓ 

SALUTACIÓ 
• HOLA! 
• BON DIA! 
• BONA TARDA! 
• BONA NIT! 

COMIAT 

• ADÉU! 
• FINS ARA! 
• FINS DESPRÉS! 
• FINS DEMÀ! 
• FINS DIMECRES! 

CONVERSA 
• HOLA, BONA TARDA! 
• HOLA, QUÈ TAL? 
• BÉ, I TU? 
• MOLT BÉ, GRÀCIES! 
• FINS DEMÀ, DONCS! 
• NO, FINS DEMÀ, NO. FINS DILLUNS! 
• AH SI! FINS DILLUNS, BON CAP DE SETMANA! 



Llengua i entorn     Curs inicial per a persones xineses
           

     10

JO EM DIC  
MONTSERRAT. 

 TU, COM ET DIUS?  

COM ET DIUS? 
JO EM DIC... 

JO EM DIC FERRAN,  
I TU? 

DIR-SE  
  

Jo em dic 
Tu  et dius 
Ell, ella, vostè es diu 
Nosaltres ens diem 
Vosaltres us dieu 
Ells, elles, vostès es diuen 

1. Practica aquest diàleg amb el teu company 

HOLA,  
JO EM DIC QUETA. 
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D’ON ETS? 

D’on ets? 
Sóc de Catalunya …... 
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D’on ets? 
Jo sóc de ... 
Jo sóc ... 

SER  
  

Jo sóc 
Tu  ets 
Ell, ella, vostè és 
Nosaltres som 
Vosaltres sou 
Ells, elles, vostès són 

Sóc de Catalunya.  
Sóc catalana. 
I tu, d’on ets? 

Jo sóc de la Xina.  
Sóc xinès. 

Jo sóc de l’Índia. 
Sóc Índia. 

Jo sóc de l’Àfrica 
Sóc africà. 
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ELS VERBS

DIR-SE
叫

SER
是

VIURE
住

JO
我 EM DIC SÓC VISC

TU
你 ET DIUS ETS VIUS

ELL
他

ELLA
她

VOSTÈ
您

ES DIU ÉS VIU

JORDI
MARIA
王美丽

DE LA XINA
中国的

XINÈS （男）
XINESA （女）
中国人

A BADALONA

在 BADALONA
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EM PRESENTO 

• JO EM DIC 

• JO SÓC 

• JO SÓC DE 

• JO VISC A  

I TU? 
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RESUM 

HOLA 
BON DIA 
BONA TARDA 
BONA NIT 

- COM VA?/ COM ESTÀS? / QUÈ TAL? 
- Molt bé, gràcies! 

1. Jo sóc de la Xina 

2. Jo sóc xinès 

3. Jo sóc xinesa 

On vius?  

- Jo visc a ____________________ 
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1 
u/un/una 

2 
dos/dues 

3 
tres 

4 
quatre 

5 
cinc 

6 
sis 

7 
set 

8 
vuit 

9 
nou 

10 
deu 

11 
onze 

12 
dotze 

13 
tretze 

14 
catorze 

15 
quinze 

16 
setze 

17 
disset 

18 
divuit 

19 
dinou 

20 
vint 

21 
vint-i-u / un / una 

22 
vint-i-dos / dues 

23 
vint-i-tres 

24 
vint-i-quatre etc. 

30 
trenta 

31 
trenta-u / un / una 

32 
trenta-dos / dues 

33 
trenta-tres 

etc. 

40 
quaranta 

41 
quaranta-u / un/ una

42 
quaranta-dos / dues 

43 
quaranta-tres 

etc. 

50 
cinquanta 

51 
cinquanta-u/un /una

52 
cinquanta-dos/dues

53 
cinquanta-tres 

etc. 

60 
seixanta 

61 
seixanta-u/ un / una

62 
seixanta-dos / dues

63 
seixanta-tres 

etc. 

70 
setanta 

71 
setanta-u / un / una

72 
setanta-dos / dues 

73 
setanta-tres 

etc. 

80 
vuitanta 

81 
vuitanta-u / un / una

82 
vuitanta-dos / dues

83 
vuitanta-tres 

etc. 

90 
noranta 

91 
noranta-u / un / una

92 
noranta-dos / dues 

93 
noranta-tres 

etc. 

100 
cent 

102 
cent dos / dues 

115 
cent quinze 

145 
cent quaranta-cinc 

etc. 

200 
dos-cents / dues-

centes 

300 
tres-cents / tres-

centes 

400 
quatre-cents / 
quatre-centes 

500 
cinc-cents / cinc-

centes 

600 
sis-cents / sis-

centes 
700 

set-cents / set-
centes 

800 
vuit-cents / vuit-

centes 

900 
nou-cents / nou-

centes 

 

1.000 
mil 

1.035 
mil trenta-cinc 

1.150 
mil cent cinquanta 

1.302 
mil tres-cents dos / 
mil tres-centes dues 

etc. 

2.000 
dos / dues mil 

3.000 
tres mil 

4.000 
quatre mil 

5.000 
cinc mil 

6.000 
sis mil 

7.000 
set mil 

8.000 
vuit mil 

9.000 
nou mil 

10.000 
deu mil 

1.000.000 
un milió 

 

ELS NÚMEROS 
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Què hi ha a cada dibuix? 

1. Hi ha ________ llit. 
2. Hi ha ________ finestra . 
3. Hi ha ________ porta. 
4. Hi ha ________ llum 
5. Hi ha ________ mirall 
6. Hi ha ________ coixí 

1. Hi ha ________ arbres 
2. Hi ha ________ bancs 
3. Hi ha ________ gos. 
4. Hi ha ________ fonts 
5. Hi ha ________ flors 
6. Hi ha ________ noia 

 
1. Hi ha _______ pilotes 
2. Hi ha _______ gavines 
3. Hi ha _______ nens. 
4. Hi ha _______ tovallola 
5. Hi ha _______ para-sol 
6. Hi ha _______ edificis 

1. Hi ha ________ televisor. 
2. Hi ha ________ catifa. 
3. Hi ha ________ planta 
4. Hi ha ________ butaca 
5. Hi ha ________ sofà 
6. Hi ha ________ persones 
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DEMOSTRATIUS DE LLOC 
 

 

 
 

 

QUANT TEMPS PORTES AQUÍ? 

你到这儿多久？ 

HI PORTO DOS ANYS. 

我到这儿两年了。 

 

 

QUANT TEMPS FA QUE ETS AQUÍ? 

你到这儿多久？ 

FA DOS ANYS. 

两年。 

 
 

这儿 
AQUÍ 

  

–LA TAULA ÉS AQUÍ 

• 桌子在这儿. 

那儿 
ALLÀ 

  

–LA FINESTRA ÉS ALLÀ. 

• 窗户在那儿. 
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GENER 

一月 

JULIOL 

七月 

FEBRER 

二月 

AGOST 

八月 

MARÇ 

三月 

SETEMBRE 

九月 

ABRIL 

四月 

OCTUBRE 

十月 

MAIG 

五月 

NOVEMBRE 

十一月 

JUNY 

六月 

DESEMBRE 

十二月 

QUIN DIA ÉS AVUI? 

ELS MESOS DE L’ANY 

–Quin dia és avui? 
 

–Avui és ________________ (礼拜几 ) , _ _ _ _  ( 日 )   

–Quin dia és el teu aniversari? 
 

–El meu aniversari és el ________ (dia 日 ) de/d’________________(mes 月 ) . I el teu? 
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 ELS TELÈFONS 
Quin és el teu número de telèfon? 
El meu número de telèfon és el ....... 

Quin és el teu número 
de telèfon? 

El meu  número de 
telèfon és el 
______________ 

Quan el puc 
trucar? 

Em pot  trucar al  
matí. De 9h a 13h. 
 
Em pot trucar a la 
tarda. De 17h a 21h. 

 Practica amb el teu company: 

- Hola! 
- Hola! Quin és el teu número de telèfon? 
- El meu número de telèfon és el ________________. 
- Quan et puc trucar? 
- Em pots trucar al matí, de 9h a 13h. O a la tarda, de 17h a 21h. 
- Molt bé. Ja et trucaré! Adéu! 
- Adéu! 

650 559 330  93 248 58 59  619 427 931  93 860 53 21 
 
616 933 287  93 289 48 25  660 298 256  93 448 29 32 
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Preguntes: 
 
Quin és el telèfon de la Maria ? 
 
Quin és el telèfon de la Pepa ? 
 
Quin és el telèfon del Carles ? 
 
Quin és el telèfon de la Meimei ? 
 
Quin és el telèfon de la Núria ? 
 
Quin és el telèfon de la Yang Min? 
 
 
Respostes : 
 
El telèfon del Josep Lluís és el .... 
 
El telèfon del Miquel és el .... 
 
El telèfon de l’Anna és el .... 
 
El telèfon de la Xue Ying és el ... 
 
El telèfon del Xavi és el ... 
 
El telèfon del Joan és el ... 

PERSONA A 
Maria       

 
Josep Lluís                          
663 84 52 99 

Pepa    
 

Miquel 
 93 446 75 50  

Anna 
616 84 50 22 

Carles                             
 

Xue Ying 
660 85 33 12 

Meimei 
   

Núria 
 

Xavi 
 93 555 69 36 

Yang Min 
 

Joan                            
609 47 11 56  

Pregunta al teu company els números que et falten.  
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Pregunta al teu company els números que et falten.  

PERSONA B 

Maria       
650 11 48 93 

Josep Lluís                           

Pepa    
93 778 66 55 

Miquel 
  

Anna 
 

Carles                             
665 71 22 98 

Xue Ying 
 

Meimei 
 670 41 14 23  

Núria 
93 656 87 78 

Xavi 
  

Yang Min 
609 55 24 68             

 

Joan                            

Preguntes: 
 
Quin és el telèfon del Josep Lluís ? 
 
Quin és el telèfon del Miquel? 
 
Quin és el telèfon de l’Anna ? 
 
Quin és el telèfon de la Xue Ying? 
 
Quin és el telèfon del Xavi ? 
 
Quin és el telèfon del Joan? 
 
 
Respostes : 
 
El telèfon de la Maria és el .... 
 
El telèfon de la Pepa és el .... 
 
El telèfon del Carles és el .... 
 
El telèfon de la Meimei és el ... 
 
El telèfon de la Núria és el ... 
 
El telèfon de la Yang Min és el ... 
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LA FEINA 
你工作吗？  Treballes? 
 
你当什么工作？ De què treballes? 
   A què et dediques? 

MARTA: - Sóc periodista.   
  Faig de periodista. 
  Treballo de periodista. 

MIQUEL: - Sóc carter. 
   Faig de carter. 
   Treballo de carter. 

JOANA: - Sóc dependenta/venedora. 
  Faig de dependenta/venedora. 
  Treballo de dependenta/ venedora.  

JOSEP: - Sóc cuiner.  
  Faig de cuiner. 
  Treballo de cuiner.  

 SÍLVIA: - Sóc modista. 
   Faig de modista. 
   Treballo de modista.  

XAVI: -  Sóc paleta. 
  Faig de paleta.  
  Treballo de paleta.  

• Saps què són les OTG? 
• 你知道 OTG 是什么？ 
 
• Les OTG són les oficines de treball de la Generalitat. Allà pots trobar feina. 
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ON TREBALLES? 
DE QUÈ TREBALLES? 

   El director treballa al despatx.  Treballa de director.  

El cambrer treballa al restaurant.  Treballa de cambrer.  

      El metge treballa a l’hospital.  Treballa de metge.  

El perruquer treballa a la perruqueria.  . Treballa de perruquer. 

El carnisser treballa a la carnisseria. Treballa de carnisser.  

 
El peixater treballa a la peixateria.  

  El mestre treballa a l’escola. Treballa de mestre. 

 El pastisser treballa a la pastisseria. . Treballa de pastisser.  

  QUANTES HORES TREBALLES? 
  
 QUIN HORARI FAS? 

JO TREBALLO VUIT HORES 
 
AL MATÍ DE 8 A 14H I A LA TARDA 
DE 15H A 17H.  
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LA FAMÍLIA

AVI: 祖父、外祖父 ÀVIA: 祖母、外祖母

PARE: 父亲 MARE: 母亲 PARES: 父母

FILL: 儿子 FILLA: 女儿

ONCLE: 伯父、叔父、舅父、姑父、姨父

GERMÀ: 哥哥、弟弟 GERMANA: 姐姐、妹妹

COSÍ: 堂、表兄弟 COSINA: 堂、表姐妹

TIA: 伯母、叔母、舅母、姑母、姨母

SOGRE: 公公、岳父 SOGRA :婆婆、岳母

GENDRE: 女婿 JOVE : 儿媳妇

CUNYAT: 配偶的兄弟 CUNYADA :配偶的姐妹
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LA FAMÍLIA 

Tinc un germà     Tinc una germana  

Tinc dos germans  

Tinc dues germanes  

Tinc dos germans i una germana 

Tinc dues germanes i un germà 

哥哥 :  germà gran 

弟弟 ：germà petit 

姐姐 ：germana gran 

妹妹 ：germana petita 
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EL MEU GERMÀ ES DIU  ... 
LA MEVA MARE TÉ  ...  ANYS 

• Com es diu el teu germà?  
• El meu germà es diu _________ 
• Quants anys té la teva cosina? 
• La meva cosina té ___________ anys. 
• Quants anys té la teva àvia? 
• La meva àvia té ___________ anys.  
• Com es diu la teva mare? 
• La meva mare es diu __________.  
• Quants anys té el teu oncle? 
• El meu oncle té _________ anys.  

Respon les preguntes següents segons aquest arbre genealògic.   

pare 

mare 

germà 

jo 

tia 
oncle 

Cosí i cosina 

fill 
filla 

avi àvia 



Llengua i entorn     Curs inicial per a persones xineses
           

     29

DE QUI ÉS AIXÒ? 
 阳性 单数 

Masculí singular 
阴性 单数 
Femení singular 

阳性  复数  
Masculí plural 

阴性  复数  
Femení plural 

我的  EL MEU LA MEVA  ELS MEUS LES MEVES 

你的 EL TEU LA TEVA ELS TEUS LES TEVES 

他/她 的 EL SEU LA SEVA ELS SEUS  LES SEVES 

我们的 EL NOSTRE LA NOSTRA ELS NOSTRES LES NOSTRES 

你们的 EL VOSTRE LA VOSTRA ELS VOSTRES LES VOSTRES 

他们的 EL SEU LA SEVA ELS SEUS LES SEVES 

PROP（近 )   AQUÍ (这里)    LLUNY（远）ALLÀ （那里） 

AQUEST 

AQUESTA 

AQUESTS 

AQUESTES 

AQUELL 

AQUELLA 

AQUELLS 

AQUELLES 

阳性/单数 

阴性/单数 

阳性/复数 

阴性/复数 

Aquesta pilota Aquella casa 
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ELS VESTITS 
I ELS COLORS

Què portes?
Porto una brusa verda i uns pantalons blaus.
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EL CLIMA

A l’hivern..... Fa fred A l’estiu..... Fa calor

A l’hivern.... Neva A la primavera..... Plou

A la tardor...... Fa vent 
Bufa el vent
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LA ROBA 

Com es diuen aquestes peces de vestir?  

 

1. Mitjons 
2. Mitges 
3. Calçotets 
4. Calces 
5. Banyador 
6. Biquini 
7. Sostenidors 

Què posaries a la maleta?  

Sandàlies Guants 

Brusa Bufanda 

Botes d’aigua 

Samarreta Sabates Jersei Abric 

Corbata Pantalons 

a l'estiu a l'hivern 
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Pinta els rectangles amb el color corresponent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEGRE 

 

BLANC 

 

GRIS 

 

VERMELL 

 

BLAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARONJA 

 

VERD 

 

GROC 

 

ROSA 

 

MARRÓ 

Completa el quadre :  

Jersei Samarreta Pantalons Sabates 
vermell  vermells vermelles 

 verda verds  

negre negra   

 grisa grisos grises 

blau blava blaus  

groc groga   

blanc   blanques 

 marró  marrons 
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LA CIUTAT

• VIES:

el carrer c. 街
la plaça pl. 广场
l’avinguda av. 大街
el passeig pg. 散步场所
la rambla rbla. 林荫道
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Pensa algun objecte per a cada espai en blanc.  

Jo  
Aquest és el meu ________________ 
Aquesta és la meva _______________ 
Aquests són els meus ______________ 
Aquestes són les meves ____________ 

Tu:   
Aquest és el teu ________________ 
Aquesta és la teva _______________ 
Aquests són els teus ______________ 
Aquestes són les teves ____________ 

Ella  
Aquell és el seu ________________ 
Aquella és la seva _______________ 
Aquells són els seus ______________ 
Aquelles són les seves ____________ 
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L’ajuntament►

La comissaria de policia ►

► L’ambulatori

► El CAP
El banc ►

► L’escola

► El col·legi

Correus ►

LA CIUTAT
El mercat, el supermercat, la botiga, el jutjat, 

l’hospital, la farmàcia, l’oficina, el parc, 
l’aeroport, la parada de metro, 

la parada de bus, l’estació de tren

ELS SERVEIS PÚBLICS
(公共设施)
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ELS MITJANS DE 
TRANSPORT

VOCABULARI
el tren
l'autobús
el cotxe
el metro
l'avió
l'autocar
la bicicleta
la moto
el camió
la targeta / el bitllet

Com vas a l’ajuntament?
Hi vaig amb autobús

1 2
3

4

5

6

7

8

9
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Com vas a ... ?

Com vas a l’ajuntament?
Vaig a l’ajuntament amb/en autobús.
Hi vaig amb/en autobús.

Com vas al mercat?
Vaig al mercat amb/en bicicleta.
Hi vaig amb/en bicicleta.

Com vas a l’escola?
Vaig a l’escola amb/en cotxe.
Hi vaig amb/en cotxe.

Com vas al metge?
Vaig al metge amb/en metro
Hi vaig amb/en metro.

Com vas a correus?
Vaig a correus a peu.
Hi vaig a peu.



Llengua i entorn     Curs inicial per a persones xineses
           

     39

ELS DIES DE LA 
SETMANA

AVUI ÉS DIJOUS 星期一 DILLUNS
星期二 DIMARTS
星期三 DIMECRES
星期四 DIJOUS

星期五 DIVENDRES
星期六 DISSABTE
星期天 DIUMENGE

Dilluns vaig al a

.

Dimarts vaig a l’ a

Dimecres vaig a Barcelona a 

Dijous vaig al a

Divendres vaig a a

QUIN DIA ÉS AVUI?
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U1.ELS NUMERALS ORDINALS 

PIS 层 (m)  PORTA 门 (f)  

 
1. PRIMER (1r)    1. PRIMERA (1a) 

2. SEGON (2n)    2. SEGONA (2a) 

3. TERCER (3r)    3. TERCERA (3a) 

4. QUART (4t)    4. QUARTA (4a) 

5. CINQUÈ (5è)    5. CINQUENA (5a) 

6. SISÈ (6è)     6. SISENA (6a)  

7. SETÈ (7è)     7. SETENA (7a) 

8. VUITÈ (8è)    8. VUITENA (8a) 

9. NOVÈ (9è)    9. NOVENA (9a) 

Llegeix en veu alta les oracions següents: 

• Jo visc al carrer Prat de la Riba, núm. 10, 3r 1a. 

• Tu vius a la rambla de Catalunya, núm. 3, 8è 6a. 

• Ell viu a l’avinguda Francesc Macià, núm. 28, 4t 4a. 

• Nosaltres vivim al carrer València, núm. 15, 5è 2a. 

• Vosaltres viviu al carrer Irlanda, núm. 36, 2n 3a. 

• Elles viuen a la rambla del Raval, núm. 50, 7è 1a . 
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On vius? 
Jo visc a ... 

Visc a Santa Coloma. 
Visc al carrer Dalmau, 
número 10, baixos 1a 

I tu, on vius? 

VIURE  
  

Jo visc 
Tu  vius 
Ell, ella, vostè viu 
Nosaltres vivim 
Vosaltres viviu 
Ells, elles, vostès viuen 

Visc a la rambla ... 
Visc a l’avinguda... 

Visc a la plaça ... Visc al carrer ... 
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LA CASA 

PARTS DE LA CASA 
1. menjador 
2. cuina 
3. lavabo / bany 
4. rebedor 
5. passadís 
6. habitació 
7. safareig 
8. terrassa 
9. balcó 

PARTS DE L’EDIFICI 
A. ascensor 
B. escala 
C. replà 
 
pis/ planta 
porta 
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LA MEVA CASA 

La meva casa és gran. 
La meva casa és petita. 
La meva casa té ____ habitacions. 
 
 

Té   CUINA  
 
 

Té    MENJADOR 
 
 
 

Té  LAVABO/ BANY 
 
 
 

Té DORMITORI  
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LES PREPOSICIONS DE LLOC 

SOBRE SOTA DAVANT DARRERE 

AL COSTAT DE ENTRE 

上面 
下面 

前面 后面 

旁边 中间 

右面 

A LA DRETA DE 

左面 

A L’ESQUERRA DE 

外面 

FORA 

里面 

DINS 
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Omple els espais en blanc amb la preposició adequada. 

1. El bany és ___________ de la sala d’estar. （旁边） 

2. L’habitació dels nens és ______ de la sala d’estar. （下面） 

3. El dormitori és ______ del bany. （下面） 

4. El dormitori és _____________  de l’habitació dels nens（旁边） 

5. La terrassa és ___________ de l’habitació dels nens. （右面） 

6. El dormitori és _________ la cuina i el bany. （中间） 

7. La cuina és _______________  del menjador.  （左面） 

8. La terrassa és ____________ del menjador. （上面） 
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 Situa cada habitació al lloc corresponent, seguint les instruccions donades. 

1. El bany és a la planta baixa. 

2. La cuina és al costat del menjador. 

3. El menjador és a sota del dormitori. 

4. L’habitació dels nens és a la dreta del dormitori. 

5. El rebedor és a l’esquerra del bany. 

6. La cuina és a sota de l’habitació dels nens. 

7. La cuina és a sobre del bany.  
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ANEM A COMPRAR 
MERCATS A SANTA COLOMA DE GRAMENET 

MERCAT DEL FONDO MERCAT DE SAGARRA 

MERCAT DEL SINGUERLÍN 

Col·loca els mercats al plànol. 

SINGUERLÍN 

LLATÍ 

CENTRE 

FONDO 
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LES FRUITES I LES HORTALISSES 

     

    

 

Posa-li nom a les fruites anteriors:  

préssecs    enciam    tomàquet   pinya 
pastanaga  carxofes  raïm  plàtan 

patates   meló  alls   cebes 
taronja  maduixa  síndria espàrrecs    

   poma peres coliflor  pebrots 
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CARN I PEIX 

Relaciona:  

 
CONILL 

 
 

GAMBA 
 
 

LLUÇ 
 
 

SARDINES 
 
 

POLLASTRE 
 
 

PORC 
 
 

MUSCLOS 
 
 

XAI / BE 
 
 

VEDELLA / BOU 
 
 

RAP 
 
 

SALMÓ 
 
 

CABRIT 
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M’agrada 。。。 

我喜欢 。。。 

+ 动词 (原形) 

。。。viure aquí. 

。。。住 在这儿。(动词) 

+ 什么 

(单数 = 它) 

。。。aquest llibre. 

 

。。。这本书。(它) 

+ 他 / 她 

。。。el teu germà / la Maria. 

。。。你哥哥。(他) / 玛丽亚。(她) 

M’agraden 。。。 

我喜欢 。。。 

+ 什么 

(复数 = 它们) 

。。。aquests llibres. 

 

。。。这些书。(它们) 

+ 他们 / 她们 

。。。els teus germans / l’Anna i la Maria. 

 

。。。你的兄弟。(他们) / 安娜和玛丽亚。(她们) 

M’ 
我 

AGRADA 

喜欢 

M’ 
我 

AGRADEN 

喜欢 

T’ 
你 

T’ 
你 

LI 
她 / 他 

LI 
她 / 他 

ENS 
我们 

ENS 
我们 

US 
你们 

US 
你们 

ELS 
她们 / 他们 

ELS 
她们 / 他们 
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ALTRES PRODUCTES DE BOTIGA 

Uneix  a dreta o esquerra: 

Una barra de pa 
 
 

Un litre d’oli 
 
 

Una ampolla de salsa de soja 
 
 

Una bossa de patates fregides 
 
 

Un paquet de fideus instantanis 
 
 

Una llauna de tonyina 
 
 

Un paquet de sucre 
 
 

Una ampolla d’aigua 
 
 

Una dotzena d’ous 
 
 

Una rajola de xocolata 
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VOLER  
  

Jo vull 
Tu  vols 
Ell, ella, vostè vol 
Nosaltres volem 
Vosaltres voleu 
Ells, elles, vostès volen 

1 kg 
1 quilo 

1 公斤 1000 克 

1/2 kg 
Mig quilo 

1 斤 500 克 

1/4 kg 
Un quart de 
quilo 

 250 克 

3/4 kg 
Tres quarts de 
quilo 

 750 克 

VAIG A COMPRAR FRUITA I VERDURA 

JO: Bon dia, qui és l’últim? 
 
SENYORA: Sóc jo.  

VENEDORA: Qui és ara? 
 
JO: Em toca a mi.  
 
    VENEDORA: Què vol?  
 
JO: Posi’m un quilo de  
 
    VENEDORA: Alguna cosa més? 
 
JO: Sí, mig quilo de i 250 grams de                      
 
 
       VENEDORA: Molt bé. Alguna cosa més? 

 
JO: Tenen ?  
 
   VENEDORA: Ho sento, no en tenim. Vol alguna cosa de fruita? 

JO: Sí, si us plau. Una  i 4 o 5     vermelles. 
 
 
       VENEDORA: Molt bé. Alguna cosa més? 
 
JO: No, res més. Quant és? 
 
       VENEDORA: Són 5 euros i mig. 

 
JO: Aquí té. Gràcies i adéu! 
  
         VENEDORA: Adéu, passi-ho bé! 

最后人是谁？  Qui és l’últim? 
 
您想要什么？ Què vol? 
 
我想要。。。 Vull... 
请给我。。。 Posi’m ...  
 
别的要吗？  Alguna cosa més? 
 



Llengua i entorn     Curs inicial per a persones xineses
           

     53

EL VERB AGRADAR 

M’agrada... 

我喜欢 。。。 

+ 动词 (原形) 
...viure aquí. 

。。。住 在这儿。(动词) 

+ 什么 

(单数 = 它) 

...aquest llibre. 

 

。。。这本书。(它) 

+ 他 / 她 
...el teu germà / la Maria. 

。。。你哥哥。(他) / 玛丽亚。(她) 

M’agraden... 

我喜欢 。。。 

+ 什么 

(复数 = 它们) 

...aquests llibres. 

 

。。。这些书。(它们) 

+ 他们 / 她们 

...els teus germans / l’Anna i la Maria. 

 

。。。你的兄弟。(他们) / 安娜和玛丽亚。(她们) 

M’ 
我 

AGRADA 

喜欢 

M’ 
我 

AGRADEN 

喜欢 

T’ 
你 

T’ 
你 

LI 
她 / 他 

LI 
她 / 他 

ENS 
我们 

ENS 
我们 

US 
你们 

US 
你们 

ELS 
她们 / 他们 

ELS 
她们 / 他们 
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EL TEMPS 

EL MATÍ EL MIGDIA LA TARDA 

EL VESPRE LA NIT LA MATINADA 

12. Omple la graella següent amb la salutació adequada:  

HORA PART DEL DIA SALUTACIÓ ACCIÓ 

10.00 h EL MATÍ  ESMORZAR 

13.00 h EL MIGDIA  DINAR 
 

FER LA MIGDIADA 

18.00 h LA TARDA  BERENAR 

21.00 h  EL VESPRE  SOPAR 

23.00 h LA NIT  DORMIR 

03.00 h LA MATINADA  DORMIR 
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 Què fas avui? 

Al matí          em dutxo. 

Al migdia         dino. 

A la tarda         miro la televisió.  

Al vespre         faig el sopar.  

A la nit          dormo.  
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LES HORES 
QUINA HORA ÉS? 
ÉS LA UNA. 
SÓN LES... 

Són les 8 (en punt ) Són 3 quarts de 7  És 1 quart d’11  

    Són 2  quarts de 5  Són les 6 menys 20 
Són 3 quarts menys 5 de 6  

Són les 8 i 10  Són les 10 menys 5  

Falten 5 minuts per les 10  

Són 3 quarts de 2 (dues)  

Falten 5 minuts per 1 quart de 9  

14. Quina hora és? 

A. 13.40h      Són les 2 (en punt) 

B. 21.00h     Són 2 quarts de 9 

C. 11.10h     Són 3 quarts menys 5 de 2 

D. 08.30h     Falten 5 minuts per 2 quarts de 8 

E. 09.45h     Són les 9 en punt 

F. 17.15h     Són 3 quarts de 10 

G. 07.25h     Són les 11 i 10. 

H. 14.00h      És 1 quart de 6 
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LA SALUT 
EL COS HUMÀ 
 
Escriu el número que correspon a cada part del cos. 

el peu  el pit  el cap  

la panxa  el genoll  el dit  

el braç  la cama  la mà  

  el coll    

1 2 

3 
4 5 

6 
7 

8 

9 10 
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SALUT 
Què et passa?  / Com et trobes? 

Em fa mal la gola = Tinc mal de coll 

Com es troben aquestes persones?. Omple els buits. 

Jo tinc mal de 
queixal. 

Ell té mal de 
...................... 

Ella té tos. 
Ell té la grip. 

Ell té mal d’ 
...................... Ella  té mal d’ 

...................... 

Ella  té febre. Ella està  
embarassada. 
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Ella té mal de 
...................... 

Ella té mal de 
...................... 

  I tu, com et trobes? 

Estic millor = em trobo millor 

No em trobo bé = em trobo malament 

Llatí: C. Perú, 60-62. Telèfon: 93 468 51 90 
 
Fondo: C. Verdaguer, 118. Telèfon: 93 468 15 64 
 
Centre: C. Major, 49– 53. Telèfon: 93 466 36 60 
 
Santa Rosa: C. Elcano, s/n. Telèfon: 93 466 57 30 
 
Singuerlín: C. Rusiñol, 64. Telèfon: 93 468 58 00 
 
Can Mariner: C. Sant Carles, 79. Telèfon: 93 462 86 00 

ELS CENTRES D’ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA (CAP) DE SANTA COLOMA DE GRAMENET 
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日常生活 

你好吗? / 你怎么样？  COM ESTÀS? 

 
 

关于身体 

你怎么样？   COM ET TROBES?   

 

(JO)  ESTIC... 

(我。。。) 

... (MOLT) BÉ 

... (很)好 

... FORÇA BÉ 

... 还可以, 不错 

... NO GAIRE BÉ 

... 不太好 

... (MOLT) MALAMENT 

... (很)不好 

(JO)  EM TROBO... 

（我。。。） 

  

... (MOLT) BÉ 

... (很)好，（很）舒服 

... FORÇA BÉ 

... 还可以, 不错 

... NO GAIRE BÉ 

... 不太舒服，不太好 

... (MOLT) MALAMENT 

... (很 )  不好，（很）不舒服 

(JO)  NO EM TROBO 

（我。。。） 

... BÉ 

... 不舒服，不好 

... GAIRE BÉ 

... 不太舒服，不太好 

... GENS BÉ 

... 一点儿也不舒服 
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TINC MAL... 

我的 + 身体的一个部分 + 痛/ 疼 

... DE CAP (头)  

... DE GOLA (嗓子 )  

... DE PANXA (肚 )  

... D’ESQUENA (背 )  

... DE QUEIXAL （齿） 

... DE RONYONS (肾脏 )  

... D’ULLS (眼睛 )  

... DE PEUS (脚 )  

 

 

EM FA MAL... 

我的 + 身体的一个部分 + 痛 / 疼 

... EL CAP 

... LA GOLA 

... LA PANXA 

... L’ESQUENA 

... EL QUEIXAL 

    

EM FAN MAL... 

我的 + 身体的一个部分 + 痛/ 疼 

... ELS RONYONS 

... ELS ULLS 

... ELS PEUS 
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Diàleg 1 
 
ANNA: - Què et passa, Joan? 
 
JOAN: - Em fa mal l’esquena. 
 
ANNA: - Descansa una mica i no portis la motxilla tan plena.  
 
JOAN: - D’acord, gràcies! 

PAULA: - Hola, mama. Fas mala cara, que no et trobes bé? 
 

MARE: - Hola, Paula. Crec que tinc una mica de febre... tinc mal de cap! 
 

   PAULA: - Té, posa’t el termòmetre.  
 

    MARE: - Gràcies.  
  
    PAULA: - Si tens febre, anirem al metge, d’acord? 

 
  MARE: - No tinc febre. Mira, 36.5º.  

 
   PAULA: - Només és mal de cap. Pren-te una aspirina i descansa.  

PERE: - Què t’ha passat, Marta? 
 

MARTA: - M’he cremat amb la planxa. Mira! 
 
PERE: - Et fa mal? 
 
MARTA: - Només una mica.  

 
PERE: - Té, posa’t aquesta pomada. 

 
 

ESTAR  
  

Jo estic 
Tu  estàs 
Ell, ella, vostè està 
Nosaltres estem 
Vosaltres esteu 
Ells, elles, vostès estan 

TROBAR-SE  
  

Jo em trobo 
Tu  et trobes 
Ell, ella, vostè es troba 
Nosaltres ens trobem 
Vosaltres us trobeu 
Ells, elles, vostès es troben 
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Especialitats mèdiques （医学的专业） 

1. Metge de capçalera/ 
    d’assistència primària 
 （家庭医生） 
2. Otorinolaringòleg 

（五官科大夫） 
3. Oftalmòleg = oculista 

( 眼科大夫)  
4. Traumatòleg 

(骨科大夫 )  
5. Odontòleg = Dentista 

( 牙科大夫)  
6. Ginecòleg 

 

Saps que... 你知道。。。 

•  Els  hosp i ta l s  més  p ropers  són  l ’Espe r i t  San t  i  Can  Ru t i ?  

（最近的医院是 l ’Espe r i t  S an t  和 Can Ru t i  吗？） 

-  T ens  d re t  a  acud i r  a l  teu  CAP o  a  l ’ hosp i ta l  de  l a  Segu re ta t  Soc ia l  

  de  fo rma  g ra tu ï t a?  （你可以免费去CAP看医生  和免费去社会保险的医院吗?） 

-  Es  necess i t a  una  ta rge ta  san i tà r i a   

  pe r  se r  v i s i t a t?  （你要去看医生的话需要医生卡吗？） 

-  La  t a rge ta  s ’ ha  de  demanar  a l  CAP i  e l s  requ i s i t s   necessa r i s  

  són  e l  ca rne t  d ’ i den t i ta t  o  passapo r t  i  l a  documen tac ió  d ’ empadrona -  

  men t? （医生卡是在CAP拿的。需要的纸是身份证/护照和登记户口 吗？） 

-  S i  tens  una  u rgènc ia  mèd i ca  po ts  t r uca r  a l  061?  （如果遇到紧急的情况你能给061  打电话吗？） 

-  Desp rés  de  ten i r  un  bebè  a  l ’ hosp i t a l  ca l  ana r  a l  Reg i s t re   C i v i l  pe r   

  r eg i s t ra r - l o  a l  l l i b re  de  famí l i a? （生一个孩子以后要给孩子报户口吗？） 

Relaciona la malaltia amb el metge corresponent. 
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Com arribar a l’Hospital de l’Esperit Sant i a Can Ruti 

HOSPITAL DE L’ESPERIT SANT 

Adreça: 

Av. Mossèn Pons i Rabada, s/n 
08923 Santa Coloma de Gramenet 

Tel. 933869648 

Hospital de l’Esperit Sant 

Com arribar a l’hospital: 

Bus  

801 Santa Coloma (La Bastida) - Santa Coloma (Hospital Esperit Sant) 

HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL (CAN RUTI) 

Adreça: 
Ctra. Canyet, s/n (Can Ruti) 

Badalona 
Tel. 934651200 

Com arribar a l’hospital: 

Bus  

Línia B27 Oliveres (Santa Coloma de Gramenet) - Can Ruti 

Vehicle particular  

B20 Direcció Badalona. Sortida 22 
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ANEM A LA CAFETERIA 
Completa el vocabulari següent:  

CE_ _ _ _ A CA__È CR_ _ _ _ _ _ T O_ _ _ _ S 

S_ C E_ _ _ _ PÀ 
P_T_T_S  R_ _ _ _ _ C B_ _ _ T 

您们要点什么？ Què volen prendre? 
您要点什么？ Què vol prendre? 
 
多少钱？  Quant és? 
  Quant val? 
  Quant costa? 
 
请买单 El compte, si us plau. 

Cambrer: Bon dia! Què vol prendre?   
 
Sergi: Vull un cafè i un croissant, si us plau. 
 
Cambrer: Molt bé, de seguida.   
Aquí té. 
 
Sergi: Gràcies. Quant és?  
 
Cambrer: Són 3,50 euros.  
 
Sergi: Aquí té, 5 euros. 
 
Cambrer: Molt bé, 1,50 de canvi. Bon profit!  
 
Sergi: Gràcies! 

Cambrera: Hola, bona tarda! Què volen  
  prendre? 
 
Anna: Jo vull un suc de taronja i un entrepà  
 de pernil. 
 
Maria: Jo vull una cervesa i una bossa de  
 patates. 
 
Cambrera: Molt bé, aquí ho tenen. Bon profit! 
 
Anna i Maria: El compte, si us plau. 
 
Cambrera: Són 6 euros. 
 
Maria: Aquí té. Gràcies i bona tarda! 



Llengua i entorn     Curs inicial per a persones xineses
           

     66

Quines d’aquestes frases diu el cambrer? I quines diu el client? Ordena-les. 

1 - Vull un suc de taronja i un entrepà de pernil.  

2 - Bon dia, què vol prendre? 

3 - El compte, si us plau. 

4 - Són 3,50 euros. 

5 - Em sap greu, no tenim suc de taronja. Li agrada la pinya?  

6 - Moltes gràcies, passi-ho bé! 

7 - Aquí té, quedi’s amb el canvi.  

8 -  Sí, m’agrada la pinya. Doncs un suc de pinya, si us plau.  

9 - Aquí ho té, un entrepà de pernil i un suc de pinya.  Bon profit! 

10 - Moltes gràcies! 

11 - Adéu, fins aviat! 

12 - Molt bé, torno de seguida.  
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VOCABULARI 

___ LLIBRES ___ SAMARRETA ___ FALDILLA 

___ LLAPIS ___ SABATES ___ TAULA 

___ RELLOTGE ___ BICICLETA ___ ULLERES 

___ MITJONS ___ CADIRA ___ CALAIXOS 

Escriu l’article determinat corresponent:  EL / LA / ELS / LES 
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    BAIX  ALT                                   GRAS                                PRIM 

 GUAPA                LLETJA     GUAPO                  LLEIG 

    JOVE   VELLA

  NETA                    BRUTA    OBERTA            TANCADA 

              PLE               BUIT 



Llengua i entorn     Curs inicial per a persones xineses
           

     69



Llengua i entorn     Curs inicial per a persones xineses
           

     70

Relaciona els documents amb el seu nom: 

Passaport/ 
Permís de residència 

Llibre de família 

DNI 

Targeta sanitària 

Carta d’empadronament 
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Per trobar feina és important tenir preparat el currículum: les teves dades  
personals, la formació i l’experiència laboral. 
 
Aquí tens un exemple de Currículum Vitae. （简短的履历书） 

A. Dades Personals  （个人资料） 
 
Nom i cognoms:   Maria Roig Martínez 
Data de naixement:   17 de març de 1975 
Lloc de naixement:   Santa Coloma de Gramenet 
Adreça:     C. Nou, 13 baixos 2a. 08924 Sta. Coloma de G. 
Telèfon:     666 55 77 00 
Adreça electrònica:   657mroig@hotmail.com 
 
B. Estudis （学历） 
 
 Grau superior d’Administració. 2004 
 
C. Idiomes （语言） 
  
 Català (nivell B) 
 Espanyol parlat i escrit correctament 
 Anglès nivell mitjà 
 
D.  Coneixements d’informàtica  （信息学知识） 
 
 MS-DOS, Windows 95/98, Windows XP, Linux. 
 
E. Experiència professional  （工作经验） 
 
 Dependenta en una botiga de fruites i verdures. 2000-2002  
 
 Administrativa en una empresa de missatgeria. 2003-2005 
 
F. Altres （其他） 
 
 Disponibilitat horària 


