
Classe 27: 09/12/20 

Pretèrit Imperfet 

Exemple: quan era petit jugava amb els meus amics, sortia de fest, no estudiava 

molt .  

Usos: 

- Descriure accions del passat – Quan era petit jugava molt, estudiava poc 

Vaig anar a una festa a Santa Eulàlia i feia molt 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 

Abans jugava a tenis però ara no puc perquè treballo. 

AR: ava, aves, ava, àvem, àveu, aven 

Cantar: cantava, cantaves, cantava, cantàvem, cantàveu, cantaven 

Treballar: treballava, treballaves, treballava, treballàvem, treballàveu, treballaven 

Ballar: ballava, ballaves, ballava, ballàvem, ballàveu, ballaven 

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 

Escriure: escrivia, escrivies, escrivia, escrivíem, escrivíeu, escrivien 

Beure: bevia, bevies, bevia, bevíem, bevíeu, bevien  

Veure: veia, veies, veia, vèiem, vèieu, veien 

Moure: movia, movies, movia, movíem, movíeu, movien 

Deure: devia, devies, devia, devíem, devíeu, devien 

 

Anar: anava, anaves, anava, anàvem, anàveu, anaven 

Tenir: tenia, tenies, tenia, teníem, teníeu, tenien 

Ser:  era, eres, era, érem, éreu, eren 

Estar: estava, estaves, estava, estàvem, estàveu, estaven 

Creure: creia, creies, creia, crèiem, crèieu, creien  

Caure: queia, queies, queia, quèiem, quèieu, queien 

 



 

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

AR: ava, aves, ava, àvem, àveu, aven 

ER/RE-IR:    ia, ies, ia, íem, íeu, ien 

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__(DOL----DRE) 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 reprès el contacte. 

De joves _____prometien_________(PROMET  RE- ells) molt però després no van acomplir les 

expectatives. 

 

Perifràstic:  

vaig cantar: canté 

vas comprar: compraste 

va treballar: trabajó 

vam estudiar: estudiamos 

vau netejar: limpiasteis  

van llogar: alquilaron  

-------------------------------------- 

Si no el _____creieu ________(CRE     URE-vosaltres) perquè li vau seguir el corrent? 

De menuda_____prenia____(PRENDRE) dos gots de llet diaris. 

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

Abans _____bevíem_____(BEURE-nosaltres) molts sucs però ara hem perdut eixe bon costum. 

 

 

 

 

 

 

 



Repàs pretèrit imperfet: 

1. Siempre (compartir) nuestro almuerzo con los demás. 

 

Sempre compartíem el nostre esmorzar amb els demés 

Possessius:  

el meu 

el nostre 

 

2. Antes (soler/yo) comer en la cafetería. 

 

Abans solia menjar a la cafeteria 

 

3. El año pasado (dormir/tú) aún (encara) con tu hermano. 

L’any passat dormies encara amb el teu germà 

 

3. Los actores (firmar) autógrafos después de cada función 

Els actors firmaven autògrafs després de cada funció.  

 

5. A mi antiguo coche le (costar) arrancar. 

Al meu antic cotxe li costava arrencar.  

 

6. Hace dos años, el transporte público (ser) mucho más barato. 

Fa dos anys el transport públic era molt més barat. 

 

7. En verano (ir/nosotros) todas las tardes a la playa. 

A l’ estiu anàvem totes les tardes a la platja 

 

8. Nuria y Ramón (ser) los más jóvenes del grupo. 

 

La Núria i el Ramon eren els més jovens del grup 

 

9. Al anochecer (ir/vosotros) a pasear. 

Al capvespre anàveu a passejar.  

IR: ANAR  

10. El jardín de Inés (ser) el más florido del pueblo. 

El jardí de la Inés era el més florit del poble 

 

11. Edgar Degas (pintar) esencialmente bailarinas y carreras de caballos. 

L’ Edgar Degas pintava essencialment ballarines i curses de cavalls.  

 



12. En aquella época no (ser/nosotros) conscientes de nuestro comportamiento. 

A aquella època no érem conscients del nostre comportament  

SER: era, eres, era, érem, éreu, eren 

ANAR: anava, anaves, anava, anàvem, anàveu, anaven 

13. El año pasado (ir/tú) a clases de alemán. 

L’ any passat anaves a classe d’ alemany. 

14. En mi instituto no (haber) ordenadores. 

Al meu institut no hi havia ordinadors  

hay: hi ha 

hubo: hi va haver 

había: hi havia 

habrá: hi haurà 

 

15. Los automóviles no (existir) en el siglo XVII. 

Els automòbils no existien al segle XVII  

 


