
Classe 19:20-11-19

TAULES DE FORMES VERBALS DESCARREGAR

Proper dia: Redaccions gener 2015 B1:

1. Text de 80 - 100 paraules.
Acabau de rebre una invitació per anar a unes noces a les quals no teniu gens
de ganes d’anar. Escriviu un text per rebutjar la invitació i justificar-vos.

2. Text de 130 - 150 paraules.
Acaben d’enviar un amic vostre a treballar a l’estranger. Ell no n’està gens
content. Escriviu-li una carta per animar-lo i fer-li veure els aspectes positius
d’aquest trasllat.

Present: AR: canto, cantes, canta, cantem, canteu, canten
ER:
- dre: aprendre: aprenc
- ure: deure: dec

IR: incoatius: eix partir: parteixo, parteixes, parteix, partim, partiu, parteixen

Present continu:
Cantar: estic cantant,....

Pretèrit perifràstic: passat d’ahir, la setmana passada
vaig, vas, va, vam/vàrem, vau/vàreu, van + infinitiu

Vaig cantar, vas cantar, va cantar, vam cantar, vau cantar, van cantar
Vas jugar, va estudiar, vam cuinar,

Pretèrit perfet: passat que arriba fins avui

Ar: at
He cantat
has cantat
ha cantat
hem cantat
heu cantat
han cantat

Er: et
He fet
Has het
Ha fet
Hem fet
Heu fet

http://pdf.teidedigital.com/cat/3396/04%20Taules%20de%20formes%20verbals.pdf
http://pdf.teidedigital.com/cat/3396/04%20Taules%20de%20formes%20verbals.pdf


Han fet

IR: it
He dormit
Has dormit
Ha dormit
Hem dormit
Heu dormit
Han dormit

Futur:
Cantaré
cantaràs
cantarà
cantarem
cantareu
cantaran

Irregulars:
Poder: podré
tener: tindré
venir: vindré
fer: faré
saber: sabré
vendre: vendré
anar: aniré
viure: viuré
Haver: hauré
Treure: trauré

16: irregulars
Voler - he volgut
Venir - he vingut
Entendre - he entès
poder - he pogut
Veure - he vist
saber - he sabut
vendre - he venut
viure - he viscut
poder - he pogut
Tenir - he tingut
vencer - vençut
córrer - corregut
caure - he caigut
moure - he mogut

Conjugació – Pretèrit Imperfet

Usos:



1. 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 feia falta per treballar

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

Abans jugava a tenis però ara no puc perquè treballo

Terminacions:

AR: ava, aves, ava, àvem, àveu, aven

Cantar: cantava, cantaves, cantava, cantàvem, cantàveu, cantaven
anar: anava, anaves, anava, anàvem, anàveu, anaven

Treballar:
treballava, treballaves, treballava, treballàvem, treballàveu, treballaven

ER/RE-IR: ia, ies, ia, íem,íeu,ien

Fer: feia, feies, feia, fèiem, fèi-eu, 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

Ser: era, eres, era, érem, éreu, eren

Caure: queia, queies, queia, quèiem, quèieu, queien

Exercicis imperfect indicatiu

Traduccions imperfect:

1. Es ______notava______(NOTAR) molt que
_____o-me-ti-en________(OMETRE-ells) els detalls més interessants.

Fa temps li vaig dir que no em ____queia__________(CAURE) bé i ara me’n
penedisc.



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

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 ___crèieu__________(CREURE-vosaltres) perquè li vau seguir el corrent?

Creure: creia, creies, creia, crèiem, crèieu, creien
Vendre: venia, venies,venia, veníem, veníeu, venien
Perdre: perdia, perdies, perdia, perdíem, perdíeu, perdien
Perdo, perds

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 aquest bon costum.

El costum
El senyal
El llum

bebíamos

EJERCICIO
Verbos regulares. Conjugar los verbos entre paréntesis en pretérito imperfecto.

Siempre (compartir) nuestro almuerzo con los demás.
Sempre compartíem el nostre dinar amb els demés/amb la resta.

Antes (soler/yo) comer en la cafetería.
Abans solia menjar a la cafeteria.

El año pasado (dormir/tú) aún con tu hermano.
L’any passat dormies encara amb el teu germà à í ú

Los actores (firmar) signar autógrafos después de cada función
Els actors signaven autògrafs després de cada funció.

Perquè
Què
gairebé, bé, també,

A mi antiguo coche le (costar) arrancar. (arrencar)
Al meu antic cotxe li costava arrencar



Verbos irregulares. Conjugar los verbos entre paréntesis en pretérito
imperfecto.
Hace dos años, el transporte público (ser) mucho más barato.
Fa dos anys, el transport públic era molt més barat

En verano (ir/nosotros) todas las tardes a la playa
A l’estiu anàvem totes les tardes a la platja

Nuria y Ramón (ser) los más jóvenes del grupo
La Núria i el Ramon eren els més joves del grup
Al anochecer (ir/vosotros) a pasear.
Al vespre a-nà-veu a passejar

El jardín de Inés (ser) el más florido del pueblo.
El jardí de la Inés era el més florit del poble

Mes (any)
Més (más)
Cafè
més

No s’apostrofa perquè és femenina i comença amb i àtona
La universitat

L’ Ùrsula
L’illa
L’Imma
La Immaculada

Todo tipo de verbos. Conjugar los verbos entre paréntesis en pretérito imperfecto.

Edgar Degas (pintar) esencialmente bailarinas y carreras de caballos.
L’Edgar Degas pintava esencialment ballarines i curses de cavalls.

En aquella época no (ser/nosotros) conscientes de nuestro comportamiento
En aquella època no érem conscients del nostre comportament

El año pasado (ir/tú) a clases de alemán
L’any passat anaves a classes d’alemany

En mi instituto no (haber) ordenadores.
Al meu institut no hi havia ordinadors

Hay gente: hi ha
había gente: hi havia
habrá gente: hi haurà
hubo gente: hi va haver
ha habido: hi ha hagut

Los automóviles no (existir) en el siglo XVII
Els automòbils no existien al segle XVII

mòbil




