
Classe 15: 24/11/20 

Exercicis llibre casa 

Unitat 2: 1, 2, 3, 4, 5 

Gramàtica unitat 2: 145 

 
Pretèrit Perfet 
 
Fotocòpia Pretèrit Perfet 
Participis i gerundis irregulars 
 
Gramàtica: marcadors temporals de pretèrit perfect: pàgina llibre: 147 
Gramàtica: conectors discursius i pronoms: 148 

Usos: mai, avui, sempre, aquest matí, aquesta tarda, aquest mes, aquest any, aquest 

vespre, aquesta nit, fa deu minuts, fa dues hores…  

 

mai he estudiat anglès 

avui: m’he llevat, he esmorzat, m’he dutxat 

sempre: he viscut a Eivissa 

fa 17 minuts que he començat la classe  

 

Conjugació: haver + participi (AT, ET, IT) 

 

Parlar:  at Fer: et Dormir:   it  

He parlat He fet He dormit  

Has parlat Has fet Has dormit  

Ha parlat Ha fet Ha dormit  

Hem parlat Hem fet Hem dormit  

Heu parlat Heu fet Heu dormit  

Han parlat Han fet Han dormit  

 
Ajuda Irregulars:  

 

URE: GUT - Riure – rigut       Ploure - plogut 

BRE: UT - Rebre rebut 

 

ENDRE: ÈS  

Aprendre - après  

Suspendre - suspès  

 

PRE—UT  

Rompre: romput  

Poder: pogut 

 

absoldre absolt  - absolent 

https://cepacatala.files.wordpress.com/2016/11/pretc3a8rit-perfect.pdf
https://cepacatala.files.wordpress.com/2018/12/participis-i-gerundis-irregulars.pdf


admetre admès  - admetent 

atendre - atès  - atenent 

aparèixer aparegut apareixent 

aprendre après aprenent 

caldre calgut calent 

caure caigut - caient 

cobrir cobert - cobrint 

conèixer conegut coneixent 

córrer corregut - corrent 

coure cuit (cuinar) / coent 

creure cregut creient 

dependre depès depenent 

dissoldre dissolt dissolent 

dur dut duent 

encendre encès - encenent 

entendre entès - entenent 

escriure escrit - escrivint 

haver hagut - havent 

imprimir imprès imprimint 

morir mort - morint 

obrir obert obrint 

ofendre - ofès ofenent 

prendre - pres - prenent 

resoldre - resolt - resolent 

riure - rigut - rient 



sofrir - sofert sofrint 

suspendre - suspès suspenent 

tenir tingut tenint 

treure tret traient 

valer valgut valent 

venir - vingut - venint 

viure - viscut – vivint 
 
veure: vist 
 
Saber - sabut  
 
 

 

 



 

 

1. Aquest matí m’he llevat molt d’hora 

2. Avui he esmorzat cereals amb moltes fruites 

3. He menjat avui una amanida gustosa al restaurant de la meva feina/del 

meu treball. 

4. Fa poc que he tornat de la platja.  

5. Jo i el meu amic hem anat al cinema 

6. Al cinema hem vist una pel·lícula americana.  

7. Després del cinema el meu amic ha trucat/cridat al seus pares 

8. Enguany hem visitat una ciutat petita entre les muntanyes.  

9. En la meva vida he estat al Japó 

10. Has estat al Japó alguna vegada/algun cop? 

11. Aquesta setmana hem anat a l’escola cinc vegades 

12. Mai he vist una pel·lícula tan bona 

13. Encara no m’he trobat amb el Pablo 

14. Ara he tornat de la tenda/de la botiga, he comprat pa.  

 

Traducciones de pretèrit perfet 1 
 
Traducciones pretèrit perfet 2 

1. Lo siento mucho, pero aún no (tomar, nosotros) una decisión. 

Ho sento molt, però encara no hem pres una decisió.  

2. ¿ (Trabajar, tú) este fin de semana? 

Has treballat aquest cap de setmana? 

3. Hoy no (leer, yo) el periódico. 

Avui no he llegit el periòdic 

4. ¿A qué hora (desayunar, vosotros) ? 

A quina hora heu esmorzat? 

5. Hoy (enterarse, yo) de que mi mujer me engaña con otro y estoy hecho 
polvo. 

Avui m’he adonat de que la meva dona m’enganya amb un altre i estic fet pols 

6. ¿Por qué no me lo (pedir, tú) antes? 

Per què no m’ho has demanat abans?  

https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/tiempos/preterito-perfecto/ejercicios
http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/gra/exercices/verbo/preteritos05/verbos01/exe.cfm?serie=2


 

7. Esta mañana (llegar, nosotros) tarde al trabajo. ¡Menuda bronca nos ha 
echado el jefe! 

Aquest matí nosaltres hem arribat tard al treball. Quina esbroncada/brega ens 
ha pigat el cap.  

8. ¡Pero, si no (comer, tú) nada! 

Però si no has menjat res! 

9. Te veo un poco cambiada. ¿ (Adelgazar, tú) ? 

Et veig un poc canviada. T’has aprimat? 

10. Hoy (tener, yo) mucho trabajo. 

Avui he tingut molta feina 
 
 
 
Traduccions pretèrit perfet 3 
 

Examen maig 2019 

audio 1 

audio 2 

 

http://pot-pourri.fltr.ucl.ac.be/gra/exercices/verbo/preteritos05/verbos02/exe.cfm?serie=1
http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4117565
http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4117573
http://www.caib.es/govern/rest/arxiu/4117578

