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TMESA i el Centre de Normalització Lingüística de Terrassa - Rubí porten a 

terme un pla de normalització lingüística que té per objectiu augmentar els 

coneixements, la presència i l’ús del català a l’empresa.

En el marc d’aquest pla, us presentem aquest manual com una eina per facilitar-vos la 

comunicació en llengua catalana amb els ciutadans que utilitzen els vostres serveis. Els que 

comenceu a parlar-la hi trobareu una guia bàsica de conversa per relacionar-se (per saludar-se, 

interessar-se per la salut d’algú, parlar del temps…) tant amb els usuaris com amb els tècnics 

vinculats amb la vostra empresa (explicar una avaria de l’autobús, qualsevol incidència…), 

i també un vocabulari bastant extens a l’entorn d’aquests dos camps, força útil fins per a 

aquells que teniu el català com a llengua principal.



INTERESSAR-SE PER ALGÚ

Com estàs?
està?
esteu?

Tot bé?
va bé?

Què hi ha de nou?

 Esperi un moment!
 No t’he / l’he entès.
 Ho podria repetir?
 Entri, sisplau.
 Bé, gràcies.

Què fa el teu
el seu
el vostre marit? avi?

pare? nét?
fill? nebot?
germà? sogre?
cosí? gendre?
oncle? cunyat?

_4

SALUDAR I ACOMIADAR-SE

 Hola!
 Bon dia!
 Bona tarda!
 Bon vespre!
 Bona nit!

Com va això? Molt bé!
Com anem? Anar fent!

 Adéu!
 Passi-ho bé!
 Adéu-siau!
 Que vagi bé!
 Que es millori!
 Gràcies!



INTERESSAR-SE PER ALGÚ

Com estàs?
està?
esteu?

Tot bé?
va bé?

Què hi ha de nou?

 Esperi un moment!
 No t’he / l’he entès.
 Ho podria repetir?
 Entri, sisplau.
 Bé, gràcies.

Què fa el teu
el seu
el vostre marit? avi?

pare? nét?
fill? nebot?
germà? sogre?
cosí? gendre?
oncle? cunyat?

Què fa la teva
la seva
la vostra dona / muller?

àvia?
mare?
néta?
filla?
neboda?
germana?
sogra?
cosina?
jove / nora?
tia?
cunyada?

Jo, Vaig
Ell / Ella, Va
Nosaltres, bé Anem fent

QUANT VAL EL BITLLET?

Quant val el bitllet?
costa

Que té canvi de …? Sí que en tinc.

No, no en tinc.
No me’n queda gens.

Tipus de bitllet:

bitllet ordinari
bitllet T-10 jubilats
bitllet T-25
bitllet T-10
bitllet 30 dies

Que té una moneda de 25 pessetes?
Haurà d’anar a buscar canvi.
No té un bitllet més petit?

_5



Què fa la teva
la seva
la vostra dona / muller?

àvia?
mare?
néta?
filla?
neboda?
germana?
sogra?
cosina?
jove / nora?
tia?
cunyada?

Jo, Vaig
Ell / Ella, Va
Nosaltres, bé Anem fent

25 vint-i-cinc
26 vint-i-sis
27 vint-i-set
28 vint-i-vuit
29 vint-i-nou
31 trenta-un / una

200 dos-cents /dues-centes
300 tres-cents / tres-centes

2.000 dos / dues mil
3.000 tres mil

10.000 deu mil
100.000 cent mil

1.000.000 un milió

Els femenins

Cal adaptar el gènere dels nombres (femení o
masculí) al dels objectes que determinen:

321 pessetes: tres-centes vint-i-una pessetes
272 persones: dues-centes setanta-dues persones

561 passatgers: cinc-cents seixanta-un passatgers
432 tiquets: quatre-cents trenta-dos tiquets_6

ELS NOMBRES

a) Nombres que es designen amb una paraula

   1 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

b) Els nombres que es designen amb dues paraules

21 vint-i-un / una
22 vint-i-dos / dues
23 vint-i-tres
24 vint-i-quatre

(Per expressar quantitats)

16 setze
17 disset
18 divuit
19 dinou
20 vint
30 trenta
40 quaranta
50 cinquanta
60 seixanta
70 setanta
80 vuitanta
90 noranta

100 cent
1000 mil

49 quaranta-nou
58 cinquanta-vuit
64 seixanta-quatre
77 setanta-set
86 vuitanta-sis
92 noranta-dos / dues



25 vint-i-cinc
26 vint-i-sis
27 vint-i-set
28 vint-i-vuit
29 vint-i-nou
31 trenta-un / una

200 dos-cents /dues-centes
300 tres-cents / tres-centes

2.000 dos / dues mil
3.000 tres mil

10.000 deu mil
100.000 cent mil

1.000.000 un milió

Els femenins

Cal adaptar el gènere dels nombres (femení o
masculí) al dels objectes que determinen:

321 pessetes: tres-centes vint-i-una pessetes
272 persones: dues-centes setanta-dues persones

561 passatgers: cinc-cents seixanta-un passatgers
432 tiquets: quatre-cents trenta-dos tiquets

1r, 1a primer, primera
2n, 2a segon, segona
3r, 3a tercer, tercera
4t, 4a quart, quarta
5è, 5a cinquè, cinquena
6è, 6a sisè, sisena
7è, 7a setè, setena
8è, 8a vuitè, vuitena
9è, 9a novè, novena

10è, 10a desè, desena
11è, 11a onzè, onzena
12è, 12a dotzè, dotzena
20è, 20a vintè, vintena
21è, 21a vint-i-unè/ena
30è, 30a trentè/ena
60è, 60a seixantè/ena

100è, 100a centè/ena
123è, 123a cent vint-i-tresè/ena

Perdoni, sap
perdoneu, sabeu on és l’ambulatori ?

l’estació ?
l’hospital ?
el mercat ?
la plaça ?
...

Perdona, saps

ORDINALS
(Per expressar l'ordre)

DONAR INFORMACIÓ
D’UNA PARADA (D’UN LLOC)
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COM S’HI VA?

Sí, miri / mireu agafi / agafeu (per)
pugi / pugeu(per)
baixi / baixeu (per)
travessi / travesseu (per)
tiri / tireu (per)
giri / gireu (per)
tombi / tombeu (per)
continuï / continueu (per)
segueixi / seguiu (per)

 No sé on és.
 És molt lluny d’aquí.
 És molt a prop d’aquí.

(cap) amunt / avall
fins: al capdamunt /
        a dalt de tot
        al capdavall /
        a baix de tot
        al final
        al primer / segon
       a la primera /segona
        cantonada / cruïlla

(cap) a mà dreta / a la dreta
         a mà esquerra / a l’esquerramira agafa (per)

puja (per)
baixa (per)
travessa (per)
tira per
gira per
tomba per
continua per
segueix (per)

aquest carrer
aquesta avinguda
aquest camí
aquesta carretera
aquesta plaça

_8



Quin itinerari segueix aquest autobús?

Aquest autobús comença
el trajecte a…

Aquest autobús té
parada a… i passa pels carrers…

El final
L’última parada és a

el té / el teniu …
el tens

Estic fora de servei.
Per aquí a prop no hi ha cap parada.
No és permès de fumar.
Pot fer seure aquest nen?
Si freno pot prendre mal.

Quina hora és?

És la una (en punt)

Són les dues
les tres
les quatre
les cinc …

A quina hora passa l’autobús?
Primera sortida del dia:
Darrera sortida del dia:
Intervals de … minuts.

És un quart i cinc d’una
(minuts) de dues

Són dos quarts menys cinc de tres
tres (minuts) i mig de quatre

de cinc

Sí, miri / mireu agafi / agafeu (per)
pugi / pugeu(per)
baixi / baixeu (per)
travessi / travesseu (per)
tiri / tireu (per)
giri / gireu (per)
tombi / tombeu (per)
continuï / continueu (per)
segueixi / seguiu (per)

mira agafa (per)
puja (per)
baixa (per)
travessa (per)
tira per
gira per
tomba per
continua per
segueix (per)

ITINERARIS HORARIS

_9



_10

És la una
en punt.

És un quart
d’una.

Són dos
quarts d’una.

Són tres
quarts d’una.

Són les dues menys
cinc (minuts).

Falten cinc minuts per
a les dues en punt.

Són les dues i
cinc (minuts).

És un quart
menys cinc
(minuts) de dues.

És un quart i cinc
(minuts) de dues.

És un quart i
mig de dues.

Són tres quarts
i mig de dues.

Són dos quarts
menys cinc
(minuts) de dues.

Són dos quarts i
cinc (minuts) de
dues.

Són quarts d’onze (un, dos o tres quarts).Són dos quarts i deu
(minuts) de dues
Són tres quarts menys cinc
(minuts) de dues.

Són dos quarts
i mig de dues.



 Vol (o voleu) / vols dir que plourà?
 Plovisqueja. / Cauen quatre gotes.
 Quin temps més variable! Tan aviat plou com fa sol.
 Cada cop està més núvol.
 Jo crec que nevarà. / Diuen que nevarà.
 Ha caigut pedra.
 Diuen que caurà granís o pedra.
 Quina calitja! No tinc gaire visibilitat.

Ahir va nevar
va fer fred
va fer calor

Avui neva
fa fred
fa calor

ha nevat
ha fet fred
ha fet calor

Demà nevarà
farà fred
farà vent

EL TEMPS

 Quin temps fa?
 Quin dia fa avui!
 Fa una temperatura molt agradable.

Avui fa molt / a (de)
poc / a (de) 
tant / a (de) calor

fred
bastant (de) vent
prou
més
menys

Avui no fa gens (de) calor
gaire fred

vent

 Uf! Quina xafogor!
 Quin dia més lleig!
 Sembla que vol ploure.
 Em sembla que farà un ruixat…
 Ha fet uns trons, uns llamps…
 Com trona!
 Com llampega! _11



dilluns lunes
dimarts martes
dimecres miércoles
dijous jueves
divendres viernes
dissabte sábado
diumenge domingo

dia festiu día festivo
dia feiner día laborable

primavera primavera
estiu verano
tardor otoño
hivern invierno

gener enero
febrer febrero
març marzo
abril abril
maig mayo
juny junio
juliol julio
agost agosto
setembre septiembre
octubre octubre
novembre noviembre
desembre diciembre

ELS MESOS DE L’ANY
LOS MESES DEL AÑO

ELS DIES DE LA SETMANA
LOS DÍAS DE LA SEMANA

LES ESTACIONS DE L’ANY
LAS ESTACIONES DEL AÑO

_12



gener enero
febrer febrero
març marzo
abril abril
maig mayo
juny junio
juliol julio
agost agosto
setembre septiembre
octubre octubre
novembre noviembre
desembre diciembre

avi abuelo
àvia abuela
conductor / a conductor / a
client / a cliente / a
dona mujer
home hombre
inspector /a inspector / a
jove joven
nen /a niño / a
noi / a chico / a
passatger / a pasajero / a
persona gran anciano / a
usuari / a usuario / a

afores (els) afueras
autopista autopista
autovia autovía
avinguda avenida
barri barrio
carrer calle
carreró callejón
carretera carretera
carril carril
centre centro
ciutat ciudad
parc parque
passatge pasaje
passeig paseo
plaça plaza
poble pueblo
polígon industrial polígono industrial
pont puente
rambla rambla
ronda ronda
rotonda rotonda
urbanització urbanización
zona zona

ELS MESOS DE L’ANY
LOS MESES DEL AÑO

_13

LES PERSONES
LAS PERSONAS

ELS LLOCS
LOS LUGARES



ajuntament ayuntamiento
banc banco
botiga tienda
cafeteria cafetería
campus universitari campus universitario
caserna cuartel
cementiri cementerio
cinema cine
comissaria comisaría
escola escuela
església iglesia
estació estación
estadi estadio
farmàcia farmacia
garatge garaje
gasolinera gasolinera
mercat mercado
museu museo
oficina de correus oficina de correos
pàrquing párquing
perruqueria peluquería
poliesportiu polideportivo
policia municipal policía municipal
residència d’estudiants residencia de estudiantes
teatre teatro

aparcament aparcamiento
cantonada esquina
cul-de-sac calle sin salida
cruïlla cruce
direcció prohibida dirección prohibida
direcció única dirección única
est este
nord norte
oest oeste
paral·lel paralelo
parada d’autobús parada de autobús
pas de vianants paso cebra
perpendicular perpendicular
sud sur

DIRECCIONS
DIRECCIONES

_14

INSTITUCIONS I ESTABLIMENTS
INSTITUCIONES Y ESTABLECIMIENTOS



arbre árbol
banc banco
bústia buzón
cabina telefònica cabina de teléfono
contenidor contenedor 

(container)
fanal farola
font fuente
gual vado
jardinera jardinera
paperera papelera
parquímetre parquímetro
piló pilón
semàfor semáforo
senyal (el) señal
tanca valla
voral bordillo
vorera / voravia acera
xamfrà chaflán

aparcament aparcamiento
cantonada esquina
cul-de-sac calle sin salida
cruïlla cruce
direcció prohibida dirección prohibida
direcció única dirección única
est este
nord norte
oest oeste
paral·lel paralelo
parada d’autobús parada de autobús
pas de vianants paso cebra
perpendicular perpendicular
sud sur

abric abrigo
bastó bastón
bossa d’esport bolsa de deporte
bossa de mà bolso
bossa bolsa
cadira de rodes silla de ruedas
cartera cartera
cotxet cochecito
crosses muletas
diari periódico
equipatge equipaje
jaqueta chaqueta
llibre libro
maleta grossa maleta grande
maleta petita maleta pequeña
maletí maletín
paquet paquete
paraigua paraguas
revista revista

DIRECCIONS MOBILIARI URBÀ
MOBILIARIO URBANO

OBJECTES DELS USUARIS
OBJETOS DE LOS USUARIOS

_15



accident accidente
ambulància ambulancia
atracament atraco
atropellar atropellar
avançament adelanto
bomber bombero
caiguda caída
cotxe de bombers coche de bomberos
cotxe de policia coche de policía
cursa carrera
desfilada desfile
embús embotellamiento
escapar-se escaparse
estrebada tirón
extintor extintor
festa popular fiesta popular
foc fuego
frenada frenazo
fugir huir
fum humo
incendi incendio

INCIDENCIAS
INCIDÈNCIES
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obres obras
patinada patinazo, resbalón
policia (municipal) policía (municipal)
sot bache
testimoni testigo
trànsit tráfico
velocitat velocidad
vianant peatón
xoc choque



El motor no s’accelera.
El motor no se acelera.

El motor està accelerat.
El motor está acelerado.

L’alternador no carrega.
El alternador no carga.

L’eixugaparabrises no funciona.
El limpiaparabrisas no funciona.

El retrovisor exterior està trencat.
El retrovisor exterior está roto.

El volant no gira prou bé.
El volante no gira lo suficientemente bien.

La botzina no sona (bé).
La bocina no suena (bien).

La direcció fa soroll i tremola.
La dirección hace ruido y tiembla.

La direcció està mal alineada.
La dirección está mal alineada.

Hi ha un pneumàtic rebentat o sense pressió.
Hay un neumático reventado o sin presión.

L’autobús salta molt: té algun amortidor trencat
o gastat.
El autobús salta mucho: tiene algún
amortiguador roto o gastado.

L’amortidor perd líquid.
El amortiguador pierde líquido.

La bateria bull.
La batería hierve.

La bateria no dóna corrent.
La batería no da corriente.

Una avaria

Possibles avaries
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obres obras
patinada patinazo, resbalón
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La calefacció no funciona.
La calefacción no funciona

El termòstat està espatllat.
El termostato está estropeado.

El canvi de marxes va dur.
El cambio de marchas va duro.

El canvi de marxes rasca.
El cambio de marchas rasca.

Hi falta oli.
Falta aceite.

L’embragatge patina.
El embrague resbala.

L’embragatge s’ha espatllat.
El embrague se ha estropeado.

El comptaquilòmetres no marca.
El cuentakilómetros no marca.

El tub d’escapament fa soroll.
El tubo de escape hace ruido.

Els frens fan soroll.
Los frenos hacen ruido.

El pedal del fre va molt dur.
El pedal del freno va muy duro.

Els frens no funcionen.
Los frenos no funcionan.

La bomba de gasolina no  funciona.
La bomba de gasolina no funciona.

Hi ha un excés de temperatura.
Hay un exceso de temperatura.

el ventilador no funciona o 
el ventilador no funciona o

el termòstat està clavat.
el termostato está clavado.

la corretja s’ha trencat o està fluixa.
la correa se ha roto o está floja.

El radiador està brut.
El radiador está sucio.

_18



Els frens fan soroll.
Los frenos hacen ruido.

El pedal del fre va molt dur.
El pedal del freno va muy duro.

Els frens no funcionen.
Los frenos no funcionan.

La bomba de gasolina no  funciona.
La bomba de gasolina no funciona.

Hi ha un excés de temperatura.
Hay un exceso de temperatura.

el ventilador no funciona o 
el ventilador no funciona o

el termòstat està clavat.
el termostato está clavado.

la corretja s’ha trencat o està fluixa.
la correa se ha roto o está floja.

El radiador està brut.
El radiador está sucio.

Hi falta aigua.
Falta agua.

El llum de posició està espatllat (no funciona).
La luz de posición está estropeada (no funciona).

El llum d’intermitent
La luz de intermitente

dret / esquerre
derecho / izquierdo
de marxa enrere
de marcha atrás

de fre
de frenado

de boira
de niebla

reflector (o catadiòptric)
reflectora o catadióptrica

interior
interior

d’il·luminació de la matrícula
de iluminación de la matrícula

Els llums no s’encenen.
Las luces no se encienden

El motor d’engegada no posa en marxa el motor.
El motor de arranque no pone en marcha el
motor.

El motor gira però no s’engega.
El motor gira pero no se pone en marcha.

El motor es para quan l’autobús s’atura.
El motor deja de funcionar cuando el autobús
se para.

El motor es para en accelerar.
El motor se para al acelerar.

El motor falla.
El motor falla.

Gasta molta gasolina /  benzina.
Gasta mucha gasolina.

El motor perd oli.
El motor pierde aceite.
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El motor s’escalfa.
El motor se calienta.

S’ha rebentat un pneumàtic.
Se ha reventado un neumático.

S’ha rebentat la roda del davant.
darrere.

Se ha reventado la rueda de delante.
detrás.

Els pneumàtics es desgasten massa.
Los neumáticos se desgastan demasiado.

Els pneumàtics es desgasten de manera desigual.
Los neumáticos se desgastan de manera
desigual.

cambra cámara
cargol tornillo
clau de rodes llave de ruedas
desmuntador de rodes desmontador de 

ruedas
falca falca
gat o cric gato o cric
manxa bombín o bomba
pegat parche
roda de recanvi rueda de recambio

alicates alicates
caixa d’eines caja de herramientas
cargol de banc tornillo de banco
carraca carraca
clau fixa llave fija
clau combinada llave combinada
clau anglesa llave inglesa
clau d’estrella colzada llave acodada
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HerramientasEines

Eines i elements per
canviar les rodes



El motor s’escalfa.
El motor se calienta.

S’ha rebentat un pneumàtic.
Se ha reventado un neumático.

S’ha rebentat la roda del davant.
darrere.

Se ha reventado la rueda de delante.
detrás.

Els pneumàtics es desgasten massa.
Los neumáticos se desgastan demasiado.

Els pneumàtics es desgasten de manera desigual.
Los neumáticos se desgastan de manera
desigual.

extintor extintor
farmaciola botiquín
fossat foso
manòmetres manómetros

màquina d’equilibrar rodes
máquina de equilibrar ruedas

arbre de transmissió árbol de transmisión

caixa de canvi de marxes
caja de cambio de marchas

corona corona, aro
diferencial diferencial
embragatge embrague

pinyó de l’arbre de transmissió
piñón del árbol de transmisión

semieix o palier palier

cambra cámara
cargol tornillo
clau de rodes llave de ruedas
desmuntador de rodes desmontador de 

ruedas
falca falca
gat o cric gato o cric
manxa bombín o bomba
pegat parche
roda de recanvi rueda de recambio

alicates alicates
caixa d’eines caja de herramientas
cargol de banc tornillo de banco
carraca carraca
clau fixa llave fija
clau combinada llave combinada
clau anglesa llave inglesa
clau d’estrella colzada llave acodada

clau de got llave de caja
clau de tub llave de tubo
extintor universal extintor universal
martell martillo
mordassa universal mordaza universal
serra sierra
tornavís destornillador
trepant taladro
trepant de pistola taladro de pistola

ampolles de soldadura botellas de soldadura
autotest autotest
bufador soplete
carregador de bateries cargador de baterías
compressor compresor
elevador elevador

equip de soldadura autògena
equipo de soldadura autógena

equip de soldadura elèctrica
equipo de soldadura eléctrica
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MaquinariaMaquinària

TransmisiónTransmissió



extintor extintor
farmaciola botiquín
fossat foso
manòmetres manómetros

màquina d’equilibrar rodes
máquina de equilibrar ruedas

arbre de transmissió árbol de transmisión

caixa de canvi de marxes
caja de cambio de marchas

corona corona, aro
diferencial diferencial
embragatge embrague

pinyó de l’arbre de transmissió
piñón del árbol de transmisión

semieix o palier palier
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RevisionesRevisions

bateria batería
bornes terminales
cables i connexions cables y conexiones
cadenes antilliscants cadenas 

antideslizantes
calefacció calefacción
contactes de ruptor contactos de ruptor
direcció dirección
eixugaparabrises limpiaparabrisas
estàrter estárter
filtres filtros
líquid anticongelant líquido anticongelante
llums luces
pneumàtics neumáticos

posada a punt del motor
puesta a punto del motor

presa d’aire (posició hivern)
toma de aire (posición invierno)

sistema de refrigeració
sistema de refrigeración

ventilador ventilador



de l'autobús

aireación ventilació
aire acondicionado aire condicionat
arranque engegada
asiento seient
batería bateria
bomba de agua bomba d’aigua
caja de cambio caixa de canvi
calefacción calefacció
carrocería carrosseria
conducción económica conducció econòmica
contacto contacte
dirección direcció
eje eix
embrague embragatge
filtro de aire filtre d’aire
freno fre

freno de estacionamiento fre d’estacionament
freno de parada fre de parada
frenomotor fre motor
lubricación lubrificació, 

lubricació
motor motor
puente trasero pont posterior
puerta porta
refrigeración refrigeració
suspensión suspensió
tablero de instrumentos tauler d’instruments
testigo de control indicador de control
trampilla trapa
transmisión transmissió
taquilla taquilla
válvula termostática vàlvula termostàtica


