
4 LES HORES I ELS DIES

Cap d’Any (1 de gener)
Reis (6 de gener)
Sant Joan (24 de juny)
Onze de Setembre
Nadal (25 de desembre)

De 9 a 1 i de 4 a 8
Obrim de 8 a 8

Normalment a les set en punt.

A quina hora et lleves?

Dimecres, 22 d’abril.
Demà és sant Jordi.

Quin dia
som avui?

Són dos quarts de vuit.

Quina hora és?

2

3 4

Bon dia, quin horari fan?

De 8 a 8. No tanquem
al migdia.

Abril
20 21 22 23 24 25 26

dilluns dimarts dimecres dijous divendres dissabte diumenge

abans-d’ahir ahir avui demà demà passat

24
� Las horas y los días � Les heures et les jours � Times and days

� Le ore ed i giorni � Die Zeit und die Tage � �
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A quina 
hora

25

LES HORES I ELS DIES 4

–Hola. Sóc la Gemma Solé, tenia hora avui, però no em va bé. 
Puc canviar-la per demà?

–Un moment que ho miro. Demà no pot ser. Li va bé dilluns que ve 
a la mateixa hora?

–A la mateixa hora no puc. Pot ser més aviat?
–A dos quarts de quatre, si vol.

–A quina hora es lleva normalment?
–A les set, quarts de vuit.
– I esmorza?
–De seguida, després de dutxar-me 

i vestir-me.
– I després què fa, al matí?
–Vaig a comprar o m’estic a casa fins 

a les dues, que dino.
– I a quina hora comença a treballar?
–Faig el torn de tarda.
–Doncs podria venir de 9 a 11, si li 

sembla. Recordi que les classes 
sempre comencen en punt.

es lleva?
esmorza?
dina?
sopa?
se’n va a dormir?

Rumia-hi

Quin dia és demà passat
no l’altre, si avui és dilluns, 
ahir era diumenge, 
abans-d’ahir era dissabte,
demà serà dimarts i demà
passat serà dimecres?

Quina festa és dotze dies
després de Nadal?

Avui he tingut molta feina. Estic morta.
He arribat al despatx a les vuit i no he
parat fins a l’hora de plegar.

A quina hora has dinat?

A dos quarts de dues.
Però només he tingut temps
de menjar un entrepà en
cinc minuts, i tornar-hi! Tinc
una gana…

Solució: 1. Dijous; 2. Reis

A

B

C
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4 LES HORES I ELS DIES

–Senyor Mc Kay… repassem l’agenda? Divendres és el dia que
va a Milà.

–Divendres? Em pensava que hi anava dijous.
–Dijous és festa, 24 de juny, Sant Joan.
–Ai, sí! No me’n recordava.
–A veure, li he reservat un bitllet per al vol de tres quarts de deu.
–Tan d’hora?
–Vostè es lleva sempre d’hora, cap a les set… Si va ràpid a esmorzar,

crec que el pot agafar sense problemes. 
–És cert, a més amb un taxi arribo a l’aeroport en un quart d’hora.
–És clar. A veure… Arriba a les onze a Milà i el senyor Perrier 

l’espera al centre a un quart de dotze.
– I el dinar on es fa?
–Allà mateix, amb tothom. 
–Està molt bé.
–Havent dinat, cap allà a les dues, està prevista la visita a la fàbrica 

i a les set el vol de tornada a Barcelona.
–Així podré sopar tranquil·lament a les nou a casa.

Divendres 25 de juny

7 h: llevar-se
8 h: esmorzar

8.30 h: taxi a l’aeroport
9.45 h: sortida del vol

11 h: arribada a Milà
11.15 h: reunió amb el Sr. Perrier

12 h: dinar
14 h: visita a la fàbrica
19 h: avió Milà-Barcelona
21 h: sopar amb la Meritxell

26 D
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LES HORES I ELS DIES 4

Ara tu
Em llevo a les sis. 
Esmorzo a les set, escoltant la ràdio.
Entro a treballar a les nou en punt.
Dino a les dues del migdia.
Plego de treballar a quarts de sis.
Sopo a dos quarts de nou.

Rumia-hi
Saps posar cada temps verbal on correspon?

treballem
puc
sou

et lleves 
dinem
volen
pots

és
es lleven 
treballeu

volem
dinen

es lleva
dines

poden
vol

treballen
som

treballes
sóc
vull
dino
podeu
ens llevem
ets
dina
treballo
podem
us lleveu 
vols
treballa
voleu
pot
dinem
són
em llevo

A quina hora sopa la gent habitualment a la ciutat on vius?
Quin horari fa el metro? 
A quina hora tanquen les botigues a l’estiu? I a l’hivern?

JO

TU

ELL
ELLA

NOSALTRES

VOSALTRES

ELLS
ELLES

I tu, què fas habitualment?
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