
1. Pretèrit Perifràstic o passat simple: 
ANAR + INFINITIU 

 
vaig, vas, va, vam, vau, van + INFINITIU 

compré: vaig comprar 

jugaste: vas jugar  

escribieron:   van escriure  

1. Ayer Marta y Luis (perder)  el autobús. 

Ahir la Marta i en Lluis van perdre l’ autobús 

 

2. Hace cinco años (ganar/yo)  una competición de gimnasia. 

Fa cinc anys vaig guanyar una competició gimnàstica.  

 

3. Vosotros no (asistir)  a la ceremonia. 

Vosaltres no vau assistir a la cerimònia. 

 

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

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

 

5. Rafael Azcona (vivir)  del año 1926 al 2008. 

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

 

Verbos irregulares. Conjugar los verbos entre paréntesis en pretérito 

indefinido. 

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

Els meus pares van haver d’abandonar els seus estudis.  

tenir +que  

2. (andar/yo) 
anduve

 dos kilómetros para encontrar una fuente. 

Vaig caminar dos kilòmetres per tronar una font 

 

 



 

3. Lo que (hacer/vosotros)  es imperdonable. 

El que vau fer és imperdonable  

 

4. Tú no (traer)  nada a la fiesta. 

Tú no vas portar res a la festa 

 

5. Nunca (saber/nosotros)  la verdad. 

Mai vam saber la veritat  

vaig, vas, va, vam, vau, van + infinitiu 

Todo tipo de verbos. Conjugar los verbos entre paréntesis en pretérito 

indefinido. 

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

La pel·lícula va començar amb mitja hora de retràs.  

 

2. La semana pasada (colgar/yo)  unas fotos en la red. 

La setmana passada vaig penjar unes fotos a la xarxa.  

xerrada (charla), pujar (subir) 

 

3. (pedir/ella) 
pidió 

 un montón de regalos para su cumpleaños. 

Ella va demanar un munt de regals pel seu aniversari.  

 

4. Anoche los niños se (dormir) 
fueron

 en seguida. 

Anit els dormir nens es van aviat  

 

5. El año pasado, todos los alumnos (aprobar)  los exámenes finales. 

 

 

 

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



Conjugació:Pretèrit Imperfect: 
 
AR: ava, aves, ava, àvem, àveu, aven 
 
ER/RE-IR: ia, ies, ia, íem, íeu, ien 

Parlar: parlava, parlaves, parlava, parlàvem, parlàveu, parlaven 

Dormir: dormia, dormies, dormia, dormíem, dormíeu, dormien  
 
 
exercicis imperfect indicatiuTraduccions imperfect:  (ejercicios – verbos – 
pretérito imperfecto) 

Completa amb l’imperfet d’indicatiu dels verbs dels parèntesis: 

 

Es _________notava___(NOTAR) molt que ____ometien _________(OMETRE-ells) 

els detalls més interessants. 

Fa temps li vaig dir que no em __________queia____(CAURE) bé i ara me’n penedisc. 

. 

jo queia 

tu queies 

ell; ella; vostè queia 

nosaltres quèiem 

vosaltres quèieu 

ells; elles; vostès queien 

 

 

No li ___dolien___________(DOLDRE) els diners que havia perdut sinó el temps 

invertit. 

 

Jordi i jo no ens ____escrivíem__(ESCRIURE) des de ______________(FER) dos anys 

i ara hem reprès el contacte. 

 

Escriure: Escrivia, escrivies, escrivia, escrivíem, escrivíeu, escrivien 

Fer: feia, feies, feia, fèiem, fèieu, feien  

 

De joves __________prometien___(PROMETRE-ells) molt però després no van 

acomplir les expectatives. 
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Si no el ______creieu_______(CREURE-vosaltres) perquè li vau seguir el corrent? 

 

AR: ava, aves, ava, àvem, àveu, aven 
 
ER/RE-IR: ia, ies, ia, íem, íeu, ien 
 

De menuda________prenia______(PRENDRE) dos gots de llet diaris. 

 

 

Pere, Joan i jo _____érem _________(SER) un trio perillós. 

 

Ser: era, eres, era, érem, éreu, eren  

 

Abans _________bevíem_________(BEURE-nosaltres) molts sucs però ara hem perdut 

aquest bon costum. 

Beure:  bevia, bevies, bevia, bevíem, bevíeu, bevien   

 

 

Verbos regulares. Conjugar los verbos entre paréntesis en pretérito imperfecto. 
1. Siempre (compartir-yo)  nuestro almuerzo con los demás. 

Sempre compartia el nostre dinar amb els demés 

 

2. Antes (soler/yo)  comer en la cafetería. 

Abans  jo solia dinar a la cafeteria.  

 

3. El año pasado (dormir/tú)  aún con tu hermano. 

L’ any passat tu dormies encara amb el teu germà  

 

4. Los actores (firmar)  autógrafos después de cada función. 

Els actors firmaven autògrafs després de cada funció.  

 

5. A mi antiguo coche le (costar)  arrancar. 

Al meu antic cotxe li costava arrencar.  

 

Verbos irregulares. Conjugar los verbos entre paréntesis en pretérito imperfecto. 

 

1. Hace dos años, el transporte público (ser)  mucho más barato. 

Fa dos anys el transport públic era molt més barat.  

 

2. En verano (ir/nosotros)  todas las tardes a la playa. 

En estiu anàvem totes les tardes a la platja.  A--es 

Anar:  

 

3. Nuria y Ramón (ser)  los más jóvenes del grupo. 

La Nuria i el Ramon eren els més joves del grup 

 

 

 

 

 



Futur: AR-ER-RE- IR 
 
é 
às 
à 
em 
eu 
an 
 
Parlar: parlar  + é       : parlaré, parlaràs, parlarà, parlarem, parlareu, parlaran  
Perdre:   perdré, perdràs, perdrà, perdrem, perdreu, perdran  
dormir:   dormiré, dormiràs, dormirà, dormirem, dormireu, dormiran  
 
(ejercicios – verbos – el pretérito simple) 
 

Verbos regulares. Conjugar el verbo entre paréntesis en futuro simple. 

1. Nunca (llegar/ellos)  a tiempo para el tren de las cinco. 

Mai arribarem a temps pel tren de les cinc  

 

2. Cuando seáis padres (deber/vosotros)  ocupar  os de vuestros hijos. 

quan sigueu pares deureu d’ ocupar-vos dels vostres fills.  

Us deureu d`ocupar 

 

3. A partir de mañana (empezar/nosotros)  a cobrar las entradas. 

A partir de demà començarem a cobrar les entrades.  

 

4. Dentro de una década no (quedar)  bosques en esta comarca. 

Dins d’una dècada no quedaran boscos en aquesta comarca.  

 

5. Este próximo domingo (abrir)  todos los centros comerciales. 

Aquest pròxim diumenge obriran tots els centres comercials.  

 

Si tu padre se entera de ésto se (poner)  hecho una fiera. 

Si el teu pare s’ adona (adonar-se) d’ això es posarà fet una fera.  

 

Possessius:  El meu, el teu, el seu, el nostre, el vostre, el seu 
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1. ¿Cuándo (hacer/nosotros)  ese fabuloso viaje? 

Quan farem aquest fabulós viatje?  

Hacer: ----- Fer: faré, faràs, farà, farem, fareu, faran 

 

2. ¿Crees que os (querer/vosotros)  igual dentro de diez años? 

Creure:   creus que us estimareu igual dins de deu anys?  

Querer: --- Voler: voldré, voldràs, voldrà, voldrem, voldreu, voldran 

Estimar: (querer-amor) 

Verb:  estimar: estimaré, estimaràs, estimarà, estimarem, estimareu, estimaran  

 

3. La policía no (poder)  probar nunca que su marido la mató. 

La policia no podrà provar mai que seu marit la va matar.  

Poder: podré, podràs podrà, podrem, podreu, podran  

 

4. No sé si (caber)  otro bulto en el maletero. 

No sé si cabrà altre bony al maleter.  

Cabre: cabré, cabràs, cabrà, cabrem, cabreu, cabran 

 

Parlar 

Avui: parlo 

Demà: parlaré 

Quan era petit: Parlava,  

Ahir:   Vaig parlar 

aquest matí, mai, sempre, alguna vegada  

 
Present Continu (ara mateix)  
 
Verb estar + gerundi 
Gerundi: 
AR: ANT 
ER: ENT 
IR: INT 
 
estic cantant 
estàs dormint 
està treballant 
estem vivint (viure)  
esteu tement (témer)  
estan estudiant (estudiar)  
 



 
Ahora mismo yo estoy explicando un verbo 
 
Ara mateix jo estic explicant un verb 
 
Estic veient la televisió 
 
Veure: vent / veient  
 
 
 
 
 
 
Pretèrit Perfect 
Verb haver + participi  
AR: AT                           -   parlar: parlat  
ER-RE: UT – GUT      -   témer: temut    
IR: IT                             -    dormir: dormit 
 
 
He 
has 
ha                + participi 
hem 
heu 
han 
 
 

 

 


