
Classe 16: 10/11/20 

Exercicis llibre. Unitat 3: 12, 13, 14 

anar-se’n  

me’n vaig 

te’n vas  

se’n va 

ens n’anem 

us n’aneu 

se’n van 

Nombres ordinals: 

Primer/primera onzè Trentè/trentena    

Segon/segona dotzè 31: 
trenta-unè 

21: vint-i-
unè 

  

Tercer/tercera Tretzè 32: 
trenta-dosè 

45: 
quaranta-
cinquè 

  

Quart/quarta catorzè 33: trenta--
tresè 

56: 
cinquanta-
sisè 

  

Cinquè/cinquena quinzè 34: trenta-
quatrè 

62: seixanta-
dosè 

  

Sisè/sisena setzè 35 79: setanta-
novè 

  

Setè/setena dissetè 36 83: vuitanta-
tresè 

  

Vuitè/vuitena divuitè 37 97: norante-
setè 

  

Novè/novena dinovè 38    

Desè/ desena Vintè/vintena 39    

 

Repàs de les hores:  

16:25: És un Quart i deu de cinc 

17: 35: Són dos quarts i cinc de sis 

18:40: Són dos quarts i deu de set 

19:43: falten dos minuts per tres quarts de vuit. 

 

 

 

 

 



 

Futur 

regulars 

Treballar - AR Témer - ER Dormir - IR 

Treballaré Temeré Dormiré 

Treballaràs Temeràs Dormiràs 

Treballarà Temerà Dormirà 

Treballarem Temerem Dormirem 

Treballareu Temereu Dormireu 

Treballaran Temeran Dormiran 

 

irregulars 

Anar Fer Saber Haver Valer Poder Tenir 

Aniré Faré Sabré Hauré Valdré Podré Tindré 

Aniràs Faràs Sabràs Hauràs Valdràs Podràs Tindràs 

Anirà Farà Sabrà Haurà Valdrà Podrà Tindrà 

Anirem Farem Sabrem Haurem Valdrem Podrem Tindrem 

Anireu Fareu Sabreu Hareu Valdreu Podreu Tindreu 

Aniran Faran Sabran Hauran Valdran Podran Tindran 

Venir Voler      

Vindré Voldré      

Vindràs Voldràs      

Vindrà Voldrà      

Vindrem Voldrem      

Vindreu Voldreu      

Vindran Voldran      

 

Presents i futurs:  

ser: 

Present: soc, ets, és, som, sou, són 

Futur: seré, seràs, serà, serem, sereu, seran  

P. Perifràstic: vaig ser, vas ser, va ser, vam ser, vau ser, van ser 

poder: 

Present: puc, pots, pot, podem, podeu, poden 

Futur: podré, podràs, podrà, podrem, podreu, podran 

P. Perifràstic: vaig poder, vas poder, va poder, vam poder, vau poder, van poder 

fer: 

Present: faig, fas, fa, fem, feu, fan 

Futur:  faré, faràs, farà, farem, fareu, faran 

P. Perifràstic: vaig fer, vas fer, va fer, vam fer, vau fer, van fer 

saber: 

Present: sé, saps, sap, sabem, sabeu, saben 

Futur: sabré, sabràs, sabrà, sabrem, sabreu, sabran 



P. Perifràstic: vaig saber, vas saber, va saber, vam saber, vau saber, van saber 

 

anar: 

Present: vaig, vas, va, anem, aneu, van 

Futur: aniré, aniràs, anirà, anirem, anireu, aniran 

P. Perifràstic 

estar: 

Present: estic, estàs, està, estem, esteu, estan 

Futur: estaré, estaràs, estarà, estarem, estareu, estaran 

P. Perifràstic 

tenir: 

Present: tinc, tens, té, tenim, teniu, tenen 

Futur: tindré, tindràs, tindrà, tindrem, tindreu, tindran 

P. Perifràstic 

veure: 

Present: veig, veus, veu, veiem, veieu, veuen 

Futur: veuré, veuràs, veurà, veurem, veureu, veuran 

P. Perifràstic 

venir: 

Present: vinc, vens, ve, venim, veniu, venen 

Futur: vindré, vindràs, vindrà, vindrem, vindreu, vindran 

P. Perifràstic 

viure: 

Present: Visc, vius, viu, vivim, viviu, viuen 

Futur: viuré, viuràs, viurà, viurem, viureu, viuran 

P. Perifràstic 

voler: 

Present: Vull, vols, vol, volem, voleu, volen 

Futur: voldré, voldràs, voldrà, voldrem, voldreu, voldran 

P. Perifràstic 

 

Passat: Pretèrit perifràstic 

Vaig + infinitiu 

vas + infinitiu 

va + infinitiu 

vam + infinitiu 

vau + infinitiu 

van + infinitiu 

yo canté:        vaig cantar 

tú cantaste:   vas cantar 

él cantó:         va cantar 

nosotros cantamos:  vam cantar 

vosotros cantasteis:  vau cantar 



ellos cantaron:    van cantar  

 

jugamos: vam jugar 

trabajaste:  vas treballar 

compró:    va comprar 


