
Pretèrit Imperfet:
Exemple: quan era petit jugava amb els meus amics, sortia de fest, no estudiava
molt .

Usos:
- Descriure accions del passat –
Quan era petit jugava molt, estudiava poc

Vaig anar a una festa a Santa Eulàlia i feia molt fred.

Vaig estudiar anglès perquè em calia per treballar.
Caldre: hacer falta

Em vaig apuntar a classes de català perquè necessitava el títol per la feina

Abans jugava a tenis però ara no puc perquè treballo.

AR: ava, aves, ava, àvem, àveu, aven

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

Treballar: treballava, treballaves, treballava, treballàvem, treballàveu, treballaven
Ballar:
ballava, ballaves, ballava, ballàvem, ballàveu, ballaven

ER/RE-IR: ia, ies, ia, íem,íeu,ien

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

Perdre: perdia, perdies, perdia, perdíem, perdíeu, perdien

Viure: vivia, vivies, vivia, vivíem, vivíeu, vivien
Veure: veia, veies, veia, vèiem, vèieu, veien
Beure: bevia, bevies, bevia, bevíem, bevíeu, bevien
Escriure: escrivia, escrivies, escrivia, escrivíem, escrivíeu, escrivien

Anar: ava-aves-ava-àvem-àveu-aven
Abans jo anava a treballar al matí

Tenir: tenia, tenies, tenia, teníem, teníeu, tenien
Fa quatre anys tenia un gos molt gros



Dir: deia, deies, deia, dèiem, dèieu, deien
- vosaltres dèieu que jo parlava molt

Bromejar:
bromejava, bromejaves, bromejava, bromejàvem, bromejàveu, bromejaven.

- ells sempre bromejaven amb els seus amics.

Voler: volia, volies, volia, volíem, volíeu, volien

- nosaltres volíem anar a la platja el dissabte però plovia molt i no vam anar.

Ploure: plovia

SER: era, eres, era, érem, éreu, eren

ESTAR: estava, estaves, estava, estàvem, estàveu, estaven

CAURE: queia, queies, queia, quéiem, quéieu, queien

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.
Penedir-se ( arrepentirse )

Em en penedisc me’n penedisc

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

El Jordi i jo no ens ___escrivíem___(ESCRIURE) des de ________feia______(FER)
dos anys i ara hem représ el contacte.

De joves _____prometien_________(PROMETRE-ells) molt però després no van
acomplir les expectatives.

Si no el _____creíeu________(CREURE-vosaltres) perquè li vau seguir el corrent?

De menuda___prenia___________(PRENDRE) dos gots de llet diaris.

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

Abans _______bevíem___________(BEURE-nosaltres) molts sucs però ara hem
perdut eixe bon costum.


