
 IR: Conjuga: morir, omplir, atrevir-se, afegir, dormir, prohibir, sortir  

Morir PUR – REGULAR : moro, mors, mor, morim, moriu, moren 

Me muero por comer naranjas. - -   em moro per menjar taronges  

Omplir:  PUR     omplo, omples, omple, omplim, ompliu, omplen  

Llenamos una botella de agua porque està vacía.  

Omplim una ampolla d’ agua perquè  està buida (vacía)   ( llena------plena)  

Llenamos la casa entera de gente porque es verano y no quieren pagar alquiler 

 Omplim la casa sencera (entera) de gent perquè és estiu (verano) i no volen pagar 

el lloguer (alquiler)  

Lleno cada dia mi vida de il·lusiones 

Omplo cada dia la meva vida d’ il·lusions  

Atrevir-se: reflexiu –IR   

m’ atreveixo, t’ atreveixes, s’ atreveix, ens atrevim, us atreviu, s’ atreveixen  

Me atrevo a hablar catalán porque me gusta 

M’ atreveixo a parlar català perquè m’ agrada.  

¿Te atreves a llevar unos calzoncillos rojos? 

T’ atreveixes a portar uns calçotets vermells?  

¿Te atreves a cantar cada mañana? 

T’ atreveixes a cantar cada matí  

Afegir: (añadir)     afegeixo, afegeixes, afegeix, afegim, afegiu, afegeixen 

- Añado azúcar a la tortilla y mi madre me dice que eso no se hace 

 

Afegeixo sucre a la truita i la meva mare em diu que això no es fa. 

 

Allò (aquello) 

així (así)  

això (esto, eso) 

només (solo) 

Solo (tot sol)  

Suelo: en terra 

sol: sol  

muy: molt  

más: més  

 

- Añadimos pan a la sopa porque a los ninos les gusta mucho  

Afegim pa a la sopa perquè als nens els agrada molt.  

 

-  Añaden alcohol al zumo y así esta más bueno 

Afegeixen alcohol al suc i així està més bo 

 



Dormir: dormo, dorms, dorm, dormim, dormiu, dormen 

- Me duermo en clase de catalán porque David hace el català muy difícil. 

 Em dormo a classe de català perquè el David fa el català molt difícil.  

 

- Duermo en mi habitación por las noches y por la tarde duermo en el jardín 

Dormo a la meva habitació per les nits i per la tarda dormo al jardí.  

 

- Cuando dormimos destapados nos pican los mosquitos. 

Quan dormim destapats ens piquen els moscards   

  

Prohibir:  prohibeixo, prohibeixes, prohibeix, prohibim, prohibiu, prohibeixen 

Sortir:    pur  surto, surts, surt, sortim, sortiu, surten 

 

Cuando salgo de classe me gustar ir a dar un paseo por el port.  

Quan surto de classe m’ agrada anar a fer un passeig pel port  

 

 

 

  

Conjuga el següents verbs:  

Venir: vinc, vens, ve, venim, veniu, venen   

Vengo a tu casa cada vez que me invitas a cenar por la noche.  

Vinc a la teva casa cada vegada (vez) que em convides a sopar a la nit 

Por la mañana: al matí 

Por la tarde: a la tarda 

Por la tarde-noche: al vespre 

Por la noche: a la nit  

Bé be  

Bien: bé   

Lletra b: be  

 

 

 

 



Perifràstic passat 

 

vaig estudiar : estudié  

vas estudiar: estudiaste  

va estudiar:  estudio 

vam estudiar: estudiamos 

vau estudiar: estudiasteis 

van estudiar: estudiaron  

Fer:   faig, fas, fa, fem, feu, fan  

Anar: vaig, vas, va, anem, aneu, van 

Saber;  sé, saps, sap, sabem, sabeu, saben 

Ser:  sóc, ets, és, som, sou, són  

Dir-se:  em dic, et dius, es diu, ens diem, us dieu, es diuen  

Agrada;  m’ agrada, t’ agrada, li agrada, ens agrada, us agrada, els agrada – la festa --                                    

M’ agraden, t’ agraden, li agraden les platges, ens agraden, us agraden, els agraden 

les platges 

Estar: estic, estàs, està, estem, esteu, estan  

 


