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Números	  -‐	  numbers	  
	  
Veintiuno	  –	  twenty	  one	  
Veintidos	  –	  twenty	  two	  
Veintitres	  –	  twenty	  three	  
Veinticuatro	  –	  twenty	  four	  
Veinticinco	  –	  twenty	  fave	  
Veintiseis	  –	  twenty	  six	  
Veintisiete	  –	  twenty	  seven	  
Veintiocho	  –	  twenty	  eight	  
Veintinueve	  –	  twenty	  nine	  
Treinta	  (y	  uno…)	  –	  Thirty	  (one…)	  
Cuarenta	  –	  forty	  
Cincuenta	  –	  fifty	  
Sesenta	  –	  sixty	  
Setenta	  –	  Seventy	  
Ochenta	  –	  eighty	  
Noventa	  –	  ninety	  
Cien	  –	  one	  hundred	  
	  
Gente	  -‐	  People	  
	  
El	  señor	  (Sr.)	  –	  Mister	  (Mr.)	  
La	  señora	  (Sra.	  –	  Missis	  (Mrs.)	  
La	  señorita	  (Srta.)	  –	  Miss	  (Ms.)	  
Usted	  (Ud.)	  –	  You	  (formal)	  
Ustedes	  (Uds.)	  –	  You	  (Plural	  formal)	  
Vosotros/	  as	  –	  You	  (Plural)	  
	  
Saludos	  y	  despedidas	  –	  Greetings	  and	  goodbyes	  
	  
Buenas	  tardes/	  noches	  –	  Good	  afternoon/	  night	  
Buenos	  días	  –	  good	  morning	  
Hasta	  mañana	  –	  see	  you	  tomorrow	  
Hasta	  pronto	  –	  see	  you	  soon	  
	  
La	  hora	  –	  The	  time	  
	  
De	  la	  mañana/	  tarde/	  noche	  –	  in	  the	  morning/	  
afternoon/	  night	  

Es	  la	  una	  –	  it’s	  one	  
Es	  medianoche/	  mediodia	  –	  it’s	  midnight/	  
midday	  
La	  hora	  –	  the	  time	  
La	  mañana	  –	  the	  morning	  
Menos	  (cinco,	  cuarto,etc...)	  –	  to	  (five	  to,	  quater	  
to...)	  
La	  noche	  –	  the	  night	  
Qué	  hora	  es?	  –	  What	  time	  is	  it?	  
Son	  las	  (dos,	  tres…)	  –	  it	  is	  (two,	  three…)	  
La	  tarde	  –	  the	  afternoon	  
Y	  cuarto/	  media	  –	  quarter	  after/	  half	  past	  
	  
Verbos	  –	  Verbs	  
	  
Es	  –	  he	  is	  
Estoy	  –	  I	  am	  
Son	  –	  they	  are/	  You	  are	  (plural)	  
	  
Cortesia	  -‐	  Courtesy	  
	  
Con	  mucho	  gusto	  –	  it’s	  my	  pleasure	  
Con	  permiso	  –	  excuse	  me	  
De	  nada	  –	  you	  are	  welcome	  
(muchas)	  gracias	  –	  Thank	  you	  very	  much	  
Lo	  siento	  –	  I	  am	  sorry	  
Perdon	  –	  Pardon	  me	  
Por	  favor	  –	  please	  
	  
Expresiones	  y	  otras	  palabras	  –	  Expressions	  and	  
other	  words	  
	  
Bien	  –	  good	  
Cómo	  esta	  (Ud.)?	  How	  are	  you?	  (Formal)	  
Cómo	  estan	  (Uds.)	  –	  How	  are	  you?	  (Plural)	  
Cómo	  estas	  tu?	  –	  How	  are	  you	  
Mal	  –	  bad	  
Muy	  –	  very	  
Pronto	  –	  soon	  
Qué	  tal?	  How	  are	  you?	  
Regular	  –	  so	  so	  


