
Classe 16: 30/11/20 

Llibre: unitat 4: 22, 24, 25, 26 

Pretèrit Perfet 

Usos: passat d’avui 

exemples: passat d’avui,  

aquest matí: he esmorzat, m’he llevat , m’he dutxat, m’he vestit,  

fa deu minuts: he baixat les escales  

fa una hora: he escés el cotxe 

aquest matí, aquesta tarda, aquest vespre 

mai:  mai he estudiat rus,  

sempre he pres suc de taronja al matí 

sempre he fet el llit quan em llevo 

darrerament, últimament,  

Cantar       AT Fer       ET  Dormir        IT 

He cantat He fet He dormit 

Has cantat Has fet Has dormit 

Ha cantat Ha fet Ha dormit 

Hem cantat Hem fet Hem dormit 

Heu cantat Heu fet Heu dormit 

Han cantat Han fet Han dormit 

 

Ajuda irregulars: 

URE: GUT  

Riure – rigut    

Ploure – plogut 

BRE: UT 

Rebre rebut 

PRE—UT 

Rompre: romput 

Poder: pogut  

ENDRE: ÈS 

Aprendre –      après 

Suspendre – suspès 

TRE:  ÈS 

Admetre:  admès 



ÈIXER – GUT 

aparèixer: aparegut 

 

participis irregulars 

atendre atès Cobrir* cobert 

Admetre admès Conèixer conegut 

Absoldre* adsolt Córrer* corregut 

Poder* pogut Coure* cogut 

Aparèixer aparegut Creure cregut 

Aprendre après Dependre  depès 

Caldre calgut Dur* dut 

Caure Caigut    Encendre Encès 

Entendre Entès Escriure * Escrit 

Haver* Hagut Ploure Plogut 

Imprimir* imprès Morir* Mort 

Obrir* obert Ofendre Ofès 

Prendre Pres Resoldre* Resolt 

Riure Rigut Suspendre Suspès 

Saber* sabut Tenir* Tingut 

Treure* Tret  Valer* Valgut 

Venir* vingut Viure* Viscut 

Veure* vist   

 

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

2. Avui he esmorzat cereals amb moltes fruites 

3. He menjat avui una amanida saborosa al restaurant del meu treball/ de la meva 

feina. 

4. Fa poc 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 cridat/trucat als seus pares 

8. Aquest any han visitat una ciutat petita entre les muntanyes.  

9. A la meva vida he estat al Japó   

10. Ha estat al Japó alguna vegada? 

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 Pau 

14. Ara he tornat de la botiga. He comprat pa.    

 

 

 


