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Exercici de repàs dels pronoms: li, els, los
https://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/sufici

encia/scl/scl1/scl17/scl17_02_02_03.htm

Redaccions per dijous - examen de gener de 2016 (per dijous)

1. Un company de classe ha guanyat un premi de pintura. Escriviu-li un missatge
electrònic per donar-li l’enhorabona. (80 paraules)

2. Sou el propietari d’una farmàcia i heu de tancar per vacances. Feis un avís per
informar d’aquest fet. 50 (paraules).

Traduccions pretèrit imperfet: per dijous:
Verbos regulares. Conjugar los verbos entre paréntesis en pretérito imperfecto.

Siempre (compartir) nuestro almuerzo con los demás.
Antes (soler/yo) comer en la cafetería.
El año pasado (dormir/tú) aún con tu hermano.
Los actores (firmar) autógrafos después de cada función.
A mi antiguo coche le (costar) arrancar.
Verbos irregulares. Conjugar los verbos entre paréntesis en pretérito imperfecto.

Hace dos años, el transporte público (ser) mucho más barato.
En verano (ir/nosotros) todas las tardes a la playa.
Nuria y Ramón (ser) los más jóvenes del grupo.
Al anochecer (ir/vosotros) a pasear.
El jardín de Inés (ser) el más florido del pueblo.
Todo tipo de verbos. Conjugar los verbos entre paréntesis en pretérito imperfecto.

Edgar Degas (pintar) esencialmente bailarinas y carreras de caballos.
En aquella época no (ser/nosotros) conscientes de nuestro comportamiento.
El año pasado (ir/tú) a clases de alemán.
En mi instituto no (haber) ordenadores.
Los automóviles no (existir) en el siglo XVII.

Conjugació – Pretèrit Imperfet

Usos: Descriure accions del passat

Exemples:
Quan era petit jugavamolt, estudiava poc
Vaig anar a una festa a Santa Eulàlia i feiamolt 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
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Abans jugava a tenis però ara no puc perquè treballo.

Conjugació
AR: ava, aves, ava, àvem, àveu, aven
Cantar: cantava, cantaves, cantava, cantàvem, cantàveu, cantaven
Treballar: treballava, treballaves, treballava, treballàvem, treballàveu, treballaven

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
Ser: era, eres, era, érem, éreu, eren
Caure: queia, queies, queia, quèiem, quèieu, queien
Prendre: prenia, prenies, prenia, preníem, prenieu, prenien
Deure: devia, devies, devia, devíem, devíeu, devien

EXERCICI 1
Completa amb l’imperfet d’indicatiu dels verbs dels parèntesis:

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.

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

De menuda prenia (PRENDRE) dos gots de llet diaris.

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

Abans bevíem (BEURE-nosaltres) molts sucs però ara hem perdut


