
EN:  pronom -  substituir un substantiu indeterminat  

Quants anys tens?    

Tinc 27 anys 

En tinc 27 

Quants germans tens? 

No en tinc cap. 

Tens telèfon?   

No en tinc           no tinc telèfon  -  no tinc 

 

Ho  - ho vull fer 

Hi -   hi aniré  

Lo 

En 

 

Atrevir-se:                      IR------------EIX   

m’ atreveixo 

t’ atreveixes 

s’atreveix 

ens atrevim 

us atreviu 

s’atreveixen 

 

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

Sortir:   o--------------u 

surto, surts, surt, sortim, sortiu, surten 

 

Competir   IR-  incoatius    ------------EIX   98%  

Competeixo 

competeixes 

competeix 

competim 

competiu 

competeixen 

 

 

 



 

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

Tengo que estudiar más            tinc + que  

He d’ estudiar més  

Pretèrit Perifràstic: 

ANAR + INFINITIU (Cantar, Beure, viure) 

vaig 

vas 

va 

vam 

vau 

van 

Canto  -    canto 

Canté   -  ahir vaig cantar  

 

Ayer fui a casa de mi abuela: 

ahir vaig anar a casa de la meva àvia 

 

El domingo comimos en un restaurante japonés 

El diumenge vam menjar a un restaurant japonés 

 

Mi amigo trabajó el verano pasado en (a) el hotel Tagomago 

 

El meu amic va treballar l’ estiu passat  a l’ hotel Tagomago  

 

No me gustó el partido del fin de semana. Fue muy aburrido. 

 

Perifràstic amb verbs pronominals 

No em va agradar el cotxe            -    no em van agradar els cotxes  

No et va agradar  

No li va agradar 

no ens va agradar 

no us va agradar 

no els va agradar  

 Me encantó la comida que hizo tu madre ayer.  

em va encantar el menjar que va fer la teva mare ahir  

 

 

 

 



4. Present continu 
estar + gerundi:  ant (AR)   ent (ER)   int (IR) 

parlar--  estic parlant , estàs parlant, està parlant 

estem parlant, esteu parlant, estan parlant  
 

fer:   estic fent, estàs fent, està fent, estem fent, esteu fent,  

estan fent  

servir:  estic servint, estàs servint, està servint, estem servint, 

esteu servint, estan servint 

 

què estàs fent  

 

 


