
Conjuga el següents verbs: venir, fer, anar, saber, ser, dir-se, agradar, estar 

Tenir: tinc, tens, te, tenim, teniu, tenen 

Tinc dos fills i no m’ avorreixo mai perquè tenen tres i cinc 

anys.   

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

Vinc de viatje perquè he de treballar.  

nosaltres venim a català perquè ens agrada molt i pels 

nostres treballs.  

 

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

El fa el dinar pels nens perquè jo he de treballar.  

Jo faig esport perquè és molt bo per la salut.  

 

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

Nosaltres anem al forn a menjar pa perquè tenim fam / 

gana.  

Vosaltres aneu a Madrid perquè heu de comprar roba 

pels vostres fills.   

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

Tu saps molt català per ensenyar classe.  

Ell sap que ha d’ estudiar per aprovar l’ examen.  

 

Ser: sóc, ets, és , som, sou, són  



Elles són molt simpàtiques quan beuen vi.  

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

Ens diem Leslie i Toñi perquè les nostres mares els van 

agradar els noms 

 

Pretèrit Perifràstic  (Indefinido)  

Vaig parlar: hablé  

vas parlar:  

va parlar 

vam parlar 

vau parlar 

Van parlar  

 

Agradar: m’ agrada, t’ agrada, li agrada, ens agrada, us 

agrada, els agrada  la casa  

M’ agraden les cases...  

 

A vosaltres us agraden les classes de ball? No, sóc un 

inútil ballant. No tinc capacitats per ballar.  

Ballarí  

 

 

 

 



 

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

Nosaltres estem a Eivissa per treballar durant la 

temporada d´estiu.  

Estàs boig perquè sempre fas el que vols.  

Sempre dius el que vols  

He de  (tinc que ) 

Has de  (tens que) 

Ha de   (te que) 

Hem de  (tenim que) 

Heu de (teniu que) 

Han de  (tenen que) 

 

Tienes una hermana muy tímida: 
tu hermana es muy tímida

 
 
Tens una germana molt tímida. La teva germana és molt tímida.  

2. Tenéis unos amigos muy divertidos: 
vuestros amigos son muy divertidos

 
 
Teniu uns amics molt divertits. Els vostres amics són molt divertitsç 

 

3. Tiene un hijo muy pequeño: 
su hijo es pequeño

 
 
Te un fill molt petit. El seu fill és petit 

4. Tengo unos padres muy comprensivos:  
 
Tinc uns pares molt comprensius. Els meus pares són molt …. 
 

5. Alex tiene una prima muy guapa: 
su prima es muy guapa. 

 
 L’ Àlex te una cosina molt maca. La seva cosina és molt maca.  
 



6. Tenemos una tía muy moderna: 
nuestra tía es muy moderna 

 
 
Nosaltres tenim una tia molt moderna. La nostra tia és molt moderna.  
 

7. Tenéis unos abuelos muy amables: 
vuestros abuelos son muy amables. 

 
 
Vosaltres teniu uns avis molt amables. Els vostres avis són molt amables.  

8. Tienen unos sobrinos muy traviesos: 
sus sobrinos son muy traviesos 

 
 
Ells tenen uns nebots molt entremaliats. Els seus nebots són molt…en 
 

9. Tengo una madre muy trabajadora: 
mi madre es muy trabajadora 

 
 
Tinc una mare molt treballadora. La meva mare és molt treballadora.  
 

 
 
 
 
10. Tienen un padre astronauta:  
 
Ells / elles tenen un pare astronauta. El seu pare és astronauta .  
 
 

Tenemos unas profesoras bastante 

exigentes:  
Les nostres professores són bastant exigents  
 

2. Tengo una madre muy brillante: 
la meva mare és molt brillant 

 
 
Molt (MUY) maca  
Molta (MUCHA) sed  

3. Tiene un marido bastante educado:  
Ella te un marit bastant educat. El seu marit és bastant educat 
 

4. Tenéis unos hermanos un poco 

egoístas:  
 
 
 

5. Tienen un perro inmenso:  
Tenen un gos inmens. El seu gos és inmens  
 
 



 

6. Tenéis unos maridos un poco 

impresentables:  
 
Els vostres marits són un poc .... 
 

7. Tengo un gato negro:  
 
Tinc un gat negre. El meu gat és negre.  

8. Tenemos unas cuñadas insoportables:  
Tenim unes cunyades insuportables. Les nostres cunyades 
insuportables.  
 

9. Tengo un suegro muy hablador:  
Tinc un sogre por xerrador – xerraire El meu sogre és molt xerraire. 
Xerrador  
 

10. Tienen unos nietos encantadores:  
Tenen uns néts encantadors, els seus néts són encantadors  
 
Net: limpio 
Nét: família  
 

 

D´on és aquest senyor? 

Quina llengua parles ?  

Perdoni, quina llengua parla?  

Quines llengües parles?  

 

 

 

 

 



 

Pronom EN 

Quantes llengües parles? 

En parlo quatre.  

Quants anys tens? 

En tinc 36  

Quants cotxes teniu? 

En tinc un.  

 

Què t’ agrada fer en el temps lliure  

M’ agrada mirar la televisió  

 

A vostè que li agrada fer en el temps lliure 

M’ agrada molt escoltar música.  

 

A la Rosa no li agrada viatjar. I a tu?  

A mi m’ agrada molt.  

T’ agrada ballar? Si que m’ agrada.  

T’ agrada fer esport. No, no m’agrada.  

 

 

 



 

A Tom le gusta navegar por Internet? 

A el Tom li agrada navegar per Internet? 

 Què fas, estudies o treballes?   

 

Que fa en/el Martí, estudia o treballa?  

En/el  Martí treballa. Na, la  Maria 

 

A qué te dedicas? 

De què fas? –  faig de cambrer  

Dos quarts de dotze  11.30 

Un quart de dotze   11.15  

Tres quarts de dotze: 11.45 

 

Me llamo Pepe y tengo veintiocho años y tu eres Marta y tienes 25. 

Em dic Pep i tinc vint-i-vuit anys i tu ets la Marta i en tens vint-i-cinc 

 

Soy un chico muy divertido y me gusta jugar a tenis con mis amigos el fin de 

semana.  

Sóc un noi molt divertit i m’ agrada jugar a tenis amb els meus amics el cap de 

setmana 

 

Tengo suerte de tener tiempo los fines de semana. Me gusta hacer 

deporte y estar con mi familia. 

Tinc sort de tenir temps els caps de setmana. M’ agrada fer esport i estar amb la meva 

familia.  

 

 



 

Los lunes me gusta estudiar inglés y chino en la escuela de Ibiza, pero los 

martes no tengo tiempo de hacer nada porque trabajo hasta muy tarde. 

Els dilluns m’ agrada estudiar anglès i xinès a l’escola d’ Eivissa, però els dimarts no 

tinc temps de fer RES perquè treballo FINS molt tard.  

Los miércoles mis amigos y yo vamos al polideportivo a jugar un partido de 

futbol. Mis amigos se llaman Lucas y Manuel y no les gusta ningún otro 

deporte, solo el futbol. 

Els dimecres els meus amics i jo anem al poliesportiu a jugar un partir de futbol. Els 

meus amics es diuen Lucas i Manel i no els agrada cap altre esport, només el futbol.  

 

Los jueves tengo que ir a la piscina a nadar porque tengo la espalda muy mal. 

Els dijous he d’ anar a la piscina a nedar perquè tinc l’ esquena molt malament.  

 

Los viernes tengo la tarde libre y tengo que ir a comprar, así tengo tiempo el 

fin de semana para estar con la familia y hacer mis aficiones. 

Els divendres tinc la tarda lliure i he d’ anar a comprar, així tinc temps el cap de 

setmana per estar amb la familia i fer les meves aficions.  

 


