
Present continu: acció es realitza mateix moment   

       exemple:    el professor està explicant  

      vosaltres esteu escoltant  

    

             estar:  estic, estàs, està, estem, esteu, estan       +  

 

gerundi:    

cantar:  AR --  ANT          cantar          -    cantant 

fer:          ER----ENT            fer                -     fent 

dormir: IR-----INT            dormir         -    dormint 

 

escriure:   estic    escrivint             ure-v    

deure:   devent  

 

caure:    caient  

veure      veient  

treure:   treient  

 

aprendre:  aprenent  

                                                        RE-ER-DRE-URE 

Cabre:   estic   cabent  

Els verbs de la segunda conjugació normalment 

són irregulars al gerundi  

 

 

estar + gerundi (ant-ent-int) 

AR – ANT – cantar: estic cantant 

ER – ENT – perdre: estic perdent el temps 

IR: – INT – dormir: estic dormint 

estar:  e 

 

ploure:                        està plovent  

poder:                      estic podent  

pretendre:             estic pretenent 

preveure:                    estic preveient  

remoure:                    estic removent  

 

Tan solo estás huyendo (Fugir)    de tus problemas,  

Ta sol estàs fugint dels teus problemes 

 

 



no estás haciendo nada para cambiar tu vida 

no estàs fent res per canviar la teva vida  

Creo que me estoy enamorando de ella. 

 

crec que m’estic enamorant d’ella  

Ya te estás yendo, ¿no? 
 

ja t’estàs anant , oi? Veritat?              

 
Estoy abriendo el correo que me mandaste (passat)  hoy. 

Estic obrint el correu que  em vas enviar avui.                            enviar                                     

 

hoy mis amigas están hablando con el profesor pero ayer no pudieron 

Avui les meves amigues estan parlant amb el professor però ahir no van poder.  

 

Están reconstruyendo (reconstruir)  los hechos  (fets) para resolver   (resoldre)    el caso. 

Estan reconstruint els fets per resoldre el cas 

¿Por qué te estás riendo de lo que le pasa?                  RIURE            LE:  LI 

per què t’estàs rient del que li passa?  

 

el vull comprar 

Vull comprar-lo 

 

Queremos irnos de vacaciones el mes próximo, por eso estamos ahorrando (estalvi) 

 
volem anar-nos de vacances el més pròxim, per això estem estalviant 

 

AR; ANT 

ER: ENT 

IR: INT  

 



Nos estamos queriendo   (estimar-se)   cada día más. 

ens estem estimant cada dia més   

 

Pronoms:  em, et, es, ens, us, es  

 

María está preparándose para irse a la fiesta, por eso está vistiéndose de manera tan 
elegante. 

 

La Maria s’està preparant per anar-se a la festa, per això s’està vestint de manera 

tant elegant  
 
Estás estudiando para la prueba de mañana? 

Estàs estudiant per la prova de demà?  

 
Ya me estoy cansando de esta conversación absurda. 

Ja m’estic cansant d’aquesta conversa absurda  

 

Demostratius:  

aquest, aquesta, aquets, aquestes  

aquell, aquella, aquells, aquelles 

 

Mi hermano y Susana están conociéndose poco a poco. 
 

el meu germà i la Susana s’estan coneixent poc a poc   

 

Estoy trabajando en un nuevo producto que sacaré al mercado. 

Estic treballant en un nou producte que trauré al mercat 

Futur:  

é, às, à, em, eu, an 

 

treballar + futur:  

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



 

Treure : trauré,   trauràs, traurà 

deure, deuré, deuràs,  

 

Viure:   viuré,  

 

  

treballaré, às, à, em, eu, an  

 

Aún no somos novios, nos estamos conociendo. 

Encara no som nuvis, ens estem coneixent   

 

60-70 paraules:   present continu + futur 

 

En volem anar de vacances el mes pròxim  


