
La secretaria escribe a máquina  
 
 
Present present continu, pretèrit perfecte, pretèrit imperfecte, perifràstic, futur, 
condicional 

Escriu 
està escrivint   
ha escrit 
escrivia 
va escriure 
escriurà 
escriuria 

Hoy limpiamos la casa RENTAR  
Present,  present continu, pretèrit perfecte, pretèrit imperfecte, perifràstic, futur, 
condicional 

Rentem 
estem rentant  
hem rentat  
rentàvem 
vam rentar  
rentarem 
rentaríem 

Julián escucha la radio   ESCOLTAR 
escolta 
està escoltant 
ha escoltat 
escoltava 
va escoltar 
escoltarà 
escoltaria 

El director saluda a los empleades    SALUDAR 

Saludo 
està saludant 
ha saludat 
saludava 
va saludar 
saludarà 
saludaria 

 

 

 



Estoy leyendo un libro mientras voy en coche    LLEGIR 

Llegeixo 
estic llegint 
he llegit – he anat 
llegia – anava 
vaig llegir – vaig anar 
llegiré – aniré  
llegiria – aniria  

Me gusta AGRADAR  escuchar ESCOLTAR música cuando estoy corriendo 
CÓRRER 
Present: m’ agrada escoltar música quan estic corrent  
Present Continu: m’ està agradant escoltar música quan estic corrent 
Pretèrit Perfect: m’ ha agradat escoltar música quan he corregut  
Pret- Imperfect: m’ agradava escoltar música quan corria  
Perifràstic: em va agradar escoltar música quan vaig córrer 
Futur: m´agradarà escoltar música quan – 
Condicional:  m’ agradaria escoltar 

Hoy no estamos en la feria......  ESTAR-----SER 
 
traducció incorrecta: avui no estem, a la fira 
traducció correcta: ahir no hi som, a la fira 

mañana no estaré...................  ESTAR----- SER 
traducció incorrecta: demà no estaré 
traducció correcta: demà no hi seré 

Joan no está..........................  ESTAR ------- SER  
 
traducció incorrecta: en Joan no està 
traducció correcta:  en Joan no hi és  

si llaman, no estoy................ 
traducció incorreta: si truquen, no estic 
traducció correcta: si truquen, no hi sóc  

aquí estan!............................. 
traducció incorrecta: aquí estan! 
traducció correcta: aquí hi són 

 

 

 

 

 



 

 

 

ayer estaban todos...............ESTAR – SER  
traducció incorrecta: ahir estaven tots IMPERFECT 
traducció correcta: ahir hi eren  

estaban Joan y Mercè..... 
traducció incorrecta: estaven el Joan i la Mercè 
traducció correcta: hi eren el Joan i la Mercè 

hi havia el Joan i la Mercè 

no estaba casi nadie.............t 

traducció incorrecta: no estava quasi ningú 
no hi havia quasi ningú  

 

 

 

 

 

 


