
VERBS SER I ESTAR 

. EN L’ EXPRESSIÓ DEL LLOC ON ES TROBA UNA PERSONA O  COSA, EL CATALÀ, A 
DIFERÈNCIA DEL CASTELLÀ, USA SER O HAVER-HI. 

. QUAN L’ EXPRESSIÓ DE LLOC INCLOU UNA IDEA DE PERMANÈNCIA O ESTABILITAT DEL 
SUBJECTE EN UN LLOC, SE SOL USAR ESTAR. 

. SOVINT, QUAN S’ OMET UN PARTICIPI, EL VERB SOL SER ESTAR . EX: l’ ERMITA ESTÀ 
(SITUADA) AL CIM DEL TURÓ 

. ENS PODEM GUIAR PER LES PREGUNTES: ON ÉS, ON SÓN, ON ES TROBA, PREGUNTES 
QUE REPONDREM AMB EL VER SER. EN CANVI, PREGUNTES COM ON SE SITUA, ON S’ ESTÀ, ON 
RESIDEIX  POSAREM ESTAR. 

 

EXERCICIS. 

1.-  Completa les frases següents amb ser, estar o haver-hi: 

1.- El llibre ........ al despatx. Em sembla que ........... (col·locat) a la tercera prestatgeria de 
mà dreta. 

2.- Hola.- Que ........ en Pau? – No, en aquestes moments no hi ....... Fins a les dues que 
........ ( treballant) a l’ oficina. 

3.- No vaig....... gaire estona a casa. Per tant, quan vares telefonar ja no hi era. 

4.- El castell...... (situat) al cim mateix d’ aquella muntanya. A més del castell, ..... una 
ermita i una masia, amb un petit hort. 

5.- - Vaig a cercar el vi. On ........? A la gelera o als rebost? .- El vi...... a la gelera. Fa mitja 
hora que l’ hi he posat: ...... a la part del congelador perquè es refredi. 

 

. QUAN S’ EXPRESSEN QUALITATS O CARACTERÍSTIQUES PERMANENTS, DEFINITÒRIES 
USAN SER. QUAN LES CARACTERÍSTIQUES SÓN TRANSITÒRIES, VARIABLES O D’ APRECIACIÓ 
SUBJECTIVA, SE SOL USAR ESTAR. 

 

2.- Escriu Ser o ESTAR en els buits: 

1.- En Miquel...... malalt. Ell...... un persona malaltissa. 

2.- Na Neus ...... morena, de naturalesa. En canvi, ara...... molt blanca. 

3.- En Pau....... una bona persona. La setmana passada va ......malalt, però ja ..... bo. 

4.- El meu carrer ...... molt fangós. En canvi, el teu, que ..... molt polit, avui...... molt fangós. 

5.- Aquest barri on visc ....... molt fosc: hi ha massa pocs fanals . Ahir, però, ......... a les 
fosques completament a causa d’ un curt circuit a l’ enllumenat. 

 



SI S’ UTILITZEN PARTICIPIS PASSATS O ADVERBIS , EN GENERAL S’ USA ESTAR. 

 

3.-  Usa els verbs ser, estar o bé en els casos que hi vagi bé, els verbs veure’s, sentir-se, 
anar o trobar-se: 

1.- Aquesta bombeta.......... fluixa: fa molt poca llum. 

2.- Aquesta bombeta fa pampallugues: ...... fluixa. Enrosca-la bé. 

3.- El quadre..... penjat tort: redreça’l. 

4.- La figura central del quadre....... torta: desmillora el quadre. 

5.- Aquest matalàs ..... flonjo: no s’ hi dorm bé. 

6.- Aquest matalàs ....... flonjo: s’ han afluixat molt les molles. 

7.- La casa ja ......... acabada: només falta pintar-la. 

8.- El meu cotxe ....... espatllat. Agafem el teu que........ bé. 

9.- En Pau ....... un al.lot molt animat, però avui ...... més aviat apagat. 

10.- Aquest nin ...... maco últimament. Sembla que li han provat les vacances. 

11.- En Joan ..... un al.lot molt net, però avui...... molt brut. 

 

QUAN EXPRESSAM UNA SITUACIÓ AMB UNA LOCUCIÓ PREPOSITIVA, CONVÉ FER SERVIR 
ESTAR. 

 

4.- Escriu en els buits ser o estar: 

1.- Aquell arròs ..... al punt: ....... realment molt bo. 

2.- La societat polonesa ........ en crisi des de fa tems: ........ una societat molt complexa. 

3.- Aquells nins van ..........de sort amb el tema que els va tocar desenvolupar a l’ examen. 
Tots ....... d’acord que ..... el més fàcil. 

4.- Aquella casa no ....... a la venda, ja que forma part del patrimoni històric de la ciuta5. 

5.- Tots els presents ....... en contra d’ aquesta proposta. 

 

5.- Completa els buits amb ser, estar  o haver-hi. En algun cas, pots usar tots dos verbs i en 
altres pots servir molt millor, algun verb diferent: 

1.- La sopa........... salada i la carn .... poc feta. 

2.- L’ aigua d’ aquella platja ...neta i cristal·lina, però ......gelada. 



3.- Vam passar per davant del museu i vam veure que ..... tancat. Penjat a la porta....... un 
rètol que deia que el museu..... tancat a la tarda. 

4.- Vaig ..... molta estona a l’ escola, però quan vas telefonar ja no hi .... 

5.- En aquella festa ........ tots els seus amics. Tothom ..... molt content de retrobar-se. 

6.- La sala d’ exposicions , que ...... al carrer d’ Aribau, ........ oberta al públic tot el mes. 

7.- D’ aquí a mitja hora, en Joan ja ...... a Palma. Hi ....... dos dies.  

8.- Va ...... tres hores a la sala d’ operacions. 

9.- - Que ........ en Joan? – NO, no hi ........- Em podeu dir on ..... 

10.- L’ habitació ....... molt freda. El nin....... molt de fred de mans. 

11.- No toquis la neu, que ...... refredat. A més, ....... molt bruta. 

12.- En Joan ..... al balcó. ...... llegint una novel.la. 

13.- En Lluís no ...... massa bé de salut. Em sembla que ..... un persona molt malaltissa. 

14.- El ca ....... feliç  quan arriben els amos. 

15.- aquest nin........... molt espavilat per l’ edat que té. 

16.- Na marta ...... una al.lota molt maca, encara que últimament ..... una mica demacrada. 

 

 

 

 

 

SOLUCIONARI.- 

1.- 

1. ser/estar; 2.- hi ha (  hi és)/ és/està ( s’ està); 3.- estar/ era, 4.- estava situat ( era)/ hi 
havia( hi ha); 5.- és/ és/ està ( està posat, és). 

 

2.-  

1.- està/ és, 2.- és/ està; 3.- és/estar/ està; 4.- és/ és/ està; 5.- és/ estava. 

 

3.-  

1.- és, 2.- està, 3.- està, 4.- és; 5.- és; 6.- està; 7.- està; 8.- està/ va ( està); 9.- és/ se’l veu 
(es troba, se sent); 10.- se’l veu ( està); 11:- és/va. 



4.-  

1.- està/ és; 2.- està/ és; 3.- està/ estaven / era; 4.- està; 5.- estaven (estan). 

 

5.- 

1.- és ( està)/ està; 2.- és ( se la veu)/ està ( és); 3.- estava ( era)/ hi havia/ estava; 4.- estar/ 
era; 5:- hi havia/ estava ( se sentia); 6.- és/ estarà; 7.- serà/ estarà; 8.- estar; 9.- Hi ha ( hi 
és)/és, /és/és/estarà; 10.- és o era ( està o estava) / està ( estava); 11.- estàs/ està ( és, se la 
veu); 12.- és / està llegint; 13.- està/ és, 14.- se sent ( se’ l veu); 15.- se’ l veu ( està); 16.- és/ 
està ( se la veu) 

 

 


