
Classe 28: 17-12-19

Com t’agrada que fes o sigui una parella al First Dates

- Vull que sigui una persona educada
- Espero que no sigui gandul
- Desitjo que li agradimolt viatjar
- M’agradaria que siguimolt atent
- Espero que tengui els mateixos gustos
- vull que em convidi al sopar
- vull que li agradi els nens

Usos del Present subjuntiu:
- Quan + present de subjuntiu - quan vinguis a casa farem les tasques
- Present + que + present de subjuntiu - espero que tornis aviat
- Pretèrit Perfet + que + present subjuntiu - us ha demanat que col·laboreu

Usos del Pretèrit Imperfet de subjuntiu:
- Imperfet indicatiu + que + imperfet de subjuntiu -m’agradava que cantés a la nit
- Pretèrit perifràstic + que + imperfet de subjuntiu - em va dir que vingués a la festa
- Condicional + que + imperfet de subjuntiu - m’agradaria que estudiésmés per l’examen

Exercici present de subjuntiu:

Omple els espais buits amb la forma adequada del verb entre parèntesis:

La Creu Roja us ha demanat que (col•laborar) col·laboreu .

El metge m’ha recomanat que (caminar) camini una estona cada dia.

La policia els ha avisat que no (passar) passin per aquella carretera.

Passar: passi, passis, passi, passem, passeu, passin

La policia de trànsit els ha advertit que no (córrer) corrin.

Els bombers ens han aconsellat que no (pujar) pugin amb l’ascensor.

Pujar: pugi, pugis, pugi, pugem, pugeu, pugin

L’advocat t’ha convençut que no (perdre) perdis el temps amb discussions.

El mestre li ha suggerit que (llegir) llegeixi la bibliografia.

llegir: Present: llegeixo, llegeixes, llegeix, llegim, llegiu, llegeixen
llegir: Present subjuntiu: llegeixi, llegeixis, llegeixi, llegim, llegiu, llegeixin

L’electricista us ha dit que encara no (endollar) endolleu cap electrodomèstic.



2.Omple els espais buits amb la forma adequada del present de subjuntiu del verb que hi
ha entre parèntesis:

(tenir) Tornaran quan tinguin temps.

(estar) Vindràs quan estiguis a punt.

(haver) Us banyareu quan hageu esmorzat.

Haver: P: hagi, hagis, hagi, haguem, hagueu, hagin

(venir) Sortiré quan vingui la Teresa.

(anar) Comprarem préssecs quan anem al mercat.

Present verb anar: vaig, vas, va, anem, aneu, van
Present subjuntiu anar: vagi, vagis, vagi, anem, aneu, vagin

(poder) M’asseuré quan pugui

(prendre) Sortiràs quan prenguismesures de seguretat.

(dir) L’escoltarem quan digui la veritat.

(ser) Esmorzaran quan siguin les dotze.

(fer) Aprovaran quan facin bé l’examen.


