
Llegir:    eix  

Llegeixo, llegeixes, llegeix, llegim, llegiu, llegeixen  

Plegar:  

15.15: Un quart de quatre  

15:30 dos quarts de quatre 

15.45 tres quarts de quatre  

Estiu, tardor, hivern 

Ahir avui, demà  

Tanca, tanquen  

Tancar: car---qu 

tanco, tanques, tanca, tanquem, tanqueu, tanquen 

obre – obren  

cantar: canto, - cant  

treball 

 

 

 

 

 

 

 



Pretèrit Perifràstic – Indefinido  

Anar + Infinitiu 

Vaig jugar, cantar, ballar, cuinar  

vas jugar,  

va jugar  

vam jugar 

vau jugar 

van jugar 

1. Ayer Marta y Luis (perder) 
perdre

 el autobús. 

Ahir la Marta i el Lluís van perdre l’ autobús  

 

2. Hace cinco años (ganar/yo) 
guanyar

 una competición de gimnasia. 

 

Fa cinc anys vaig guanyar una competició de gimnasia  

 

3. Vosotros no (asistir)  a la ceremonia. 

Vosaltres no vau assistir a la ceremonia 

 

4. Teresa de Calcuta (dedicar)  su vida a los más necesitados. 

La Teresa de Calcuta va dedicar la seva vida als més necessitats.  

 a+els als a+el: al 

 

5. Rafael Azcona (vivir) 
viure 

 del año 1926 al 2008. 

El Rafael Azcona va viure de l’ any mil nou-cents vint-i-sis al dos mil vuit  

 

 

 



 

1. Mis padres (tener)  que abandonar sus estudios. 

 

Els meus pares van tenir que abandonar els seus estudis  

Els meus pares van haver d’ abandonar els seus estudis  

 

tinc que estudiar   he d´estudiar  (present) 

tienes que hablar: has de parlar 

tenéis que estudiar:  heu d´estudiar  

 

tenia que estudiar  - havia d’ estudiar (imperfect) 

vaig tenir que estudiar – vaig haver d’ estudiar (pret. Perifràstic)  

 

Haver + de   tinc que estudiar (MAL)  he d’ estudiar  (correcte)  

Present 

he de + infinitiu 

has de + infinitiu 

ha de + infinitiu 

hem de + infinitiu 

heu de + infinitiu 

han de + infinitiu 

 

Pretèrit Imperfect  tenia que treballar  (MAL)  correcte:  havia de treballar (correcte)  

havia de + infinitiu 

havies de + infinitiu 

havia de + infinitiu 

havíem de + infinitiu 

havíeu de + infinitiu 

havien de + infinitiu 

 

 

 



Pretèrit Perifràstic   vaig tenir que estudiar (MAL)  vaig haver de treballar (correcte) 

vaig haver de + infinitiu 

vas haver de + infinitiu 

va haver de + infinitiu 

vam haver de + infinitiu 

vau haver de + infinitiu 

van haver de + infinitiu 

 

Exemples:  

Present: Tengo que trabajar -    He de treballar  

Imperfect: Tenía que trabajar  -   havia de treballar 

Perifràstic: Tuve que trabajar   - vaig haver de treballar  

 

2. (caminar /yo)  --- dos kilómetros para encontrar una fuente. 

Vaig caminar dos kilòmetres per trobar una font  

 

3. Lo que (hacer/vosotros)  es imperdonable 

el que vau fer és imperdonable  

 

4. Tú no (traer) 
portar 

 nada a la fiesta. 

tu no vas portar res a la festa  

 

5. Nunca (saber/nosotros)  la verdad 

Mai vam saber la veritat ,  

t’ agrada viatjar, oi?  

 

1. La película (comenzar)  con media hora de retraso. 

La pel·licula va començar amb mitja hora de retard  

 

2. La semana pasada (colgar/yo) 
penjar

 unas fotos en la red. 

La setmana passada vaig penjar unes fotos a la red  

passat – passada  



 

 

3. (pedir/ella) 
demanar 

 un montón de regalos para su cumpleaños. (aniversari)  

Va demanar molts regals pel (per+ el) seu aniversari  

 

4. Xicot – xicota -  nuvi – núvia (català)  

5. El meu home – la meva dona (eivissenc) 

El meu al·lot – la meva al·lota (eivissenc) 

 

6. Anoche los niños se (dormir)  en seguida. 

Anit els nens es van dormir aviat (pronto)  

Avui el professor ha arribat d´hora (he llegado puntual)  

  

7. El año pasado, todos los alumnos (aprobar) 
aprovar 

 los exámenes finales. 

  

L’ any passat tots els alumnes van aprovar els exàmens finals  

 

 

 

 

 


