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Pretèrit imperfecte 

 

AR:  Cantar Cantava, cantaves, cantava, cantàvem, cantàveu, cantaven 

ER/RE:  Témer: temia, temies, temia, temíem, temíeu, temien 

IR: dormir:   dormia, dormies, dormia, dormíem, dormíeu, dormien 

 

Passat 

Anar+ infinitiu 

Vaig, vas, va, vam, vau, van  

 

SENTIR 

Sentí un dolor en la barriga porque comí mucho anoche.  

Vaig sentir mal de panxa perquè vaig menjar molt anit.  

Tenir mal : tener dolor  

 

AGRADAR 

me gustó tu comida porque tenía mucha verdura y un buen sabor.  

Em va agradar el teu menjar perquè tenia molta verdura i un bon sabor 

 

EL MENJAR 

 

 

PROHIBIR 

Ayer prohibí jugar a unos niños porque había peligro de accidente.  

Ahir vaig prohibir jugar a uns nens perquè hi havia perill d’accident 

 

pentinar-se 

Me peiné en la peluquería porque tenia una fiesta el sábado.  

Em vaig pentinar a la perruqueria perquè tenia una festa el dissabte.  



24-04-18 
 

 

VOLER:  

Ayer no quise comprarme una casa porque era muy pequeña 

Ahir no vaig voler comprar-me una casa perquè era molt petita 

 

VENIR:   

no vine a tu casa porque estaba ocupado.  

No vaig venir a la teva casa perquè estava ocupat.  

 

 

VEURE:  

No te vi en la fiesta  porque había mucha gente 

No et vaig veure a la festa perquè hi havia molta gent 

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

 

 

TENIR: 

Tuvimos que ir en autobús a Madrid porque no havia vuelo en avión.  

Van haver d’ anar amb autobús a Madrid perquè no hi havia vol amb avió  

 

Vaig amb bici 

Vaig amb moto 

Vaig amb cotxe  

 

 

El domingo estuve en el hospital porque estaba enferma 

el diumenge vaig estar a l’ hospital perquè estava malalta 
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A la casa 

en una casa 

 

fui al cine porque pasaban una buena pel·lícula 

Jo vaig anar al cinema perquè passaven una bona pel·lícula.  

 

Esta mañana tuve que hacer la tabla de multiplicar porque mañana había 

un examen 

Aquest matí vaig haver de fer la taula de multiplicar perquè demà hi havia 

un examen.  

 

tenir que : he de -  haver de 

 

No pude hacer los deberes porque había mucho ruido en mi casa 

no vaig poder fer els deures perquè hi havia molt soroll a la meva casa 

 

Los ninos pudieron ir a la playa porque había poca gente 

Els nens van poder anar a la platja perquè hi havia poca gent  

 

No supo hacer la comida porque no encontraba la receta 

no va saber fer el menjar perquè no trobava la recepta  

------- 

el no pudo porque estaba enferno 

ell no va poder perquè estava malalt 

 

 

Vaig ser molt feliç quan visitava a la meva àvia quan era petir  
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jugué porque quería divertirme 

Vaig jugar perquè volia divertir-me 

 

 

 

 

 

 

Abans , quan era petit cantava a la platja 


