
Classe 24: 09/02/21 
 

 

Repàs de subjuntiu:  
 
cantar, témer, dormir,  servir,  anar, tenir, voler, viure 

 

Cantar Témer Dormir Servir 

Canti Temi Dormi Serveixi 

Cantis Temis Dormis Serveixis 

Canti Temi Dormi Serveixi 

Cantem Temem Dormim Servim 

Canteu Temeu Dormiu Serviu 

cantin Temin Dormin serveixin 

 

Anar Tenir Voler Viure 

Vagi Tingui Vulgui Visqui 

Vagis Tinguis Vulguis Visquis 

Vagi Tingui Vulgui Visqui 

Anem Tinguem Vulguem Visquem 

Aneu Tingueu Vulgueu Visqueu 

Vagin Tinguin Vulguin Visquin 

 

Cantar:  

1. Espero que jo canti al Liceu.  

2. Quan tu cantis plourà 
3. Vull que cantis a la meva festa d’aniversari  

4. Espero que cantem millor ara.  

5. M’agrada que cantis la cançó dels porquets. 
6. Els meus amics volen que cantem a la festa 

 

Témer:  

1. M’ha dit que temi la resposta 

2. Quan temem que no hi haurà bitllets d’avui per alguna cosa serà.  

3. Espero que temis suspendre l’examen 

4. Jo crec que temeu abans d’hora. 
5. Vull que el gos no em temi 

6. M’està fent que temi els lladrucs del gos.  

   
 

 

 

 

 

 



 

Dormir 

 
1. Desitjo que es dormin aviat/d’hora 

2. Diu que em dormi abans de les deu 

3. quan dormi vuit hores tindré millor cara.  
4. No crec que dormiu amb la llum encesa. 

5.  Quan dormi potser somiaré amb l’examen de català.   

6. M’ha dit que -  em diu que -  em dirà que -  quan  
7. Estic tement que us dormiu amb el meu discurs.  

 

Servir:  

1. M’agradarà que serveixis el sopar abans de les nou de la nit 
2. Quan serveixin el primer plat podem començar.  

3. Vull que serveixi el cafè a la terrassa gran. 

4. Quan serveixis d’exemple tot anirà millor. 
5. em diu que,   m’ha dit que ,  em dirà que,   quan---- 

6. Em diu que serveixi el sopar al meu germà a les nou de nit 

7. Ha dit que avui serveixi les postres a l’àtic.  
  

 

1- M’agradarà que tinguem temps per fer-ho tot.  

2- M’està encantant que vagis a totes les classes.  
 

Present que  + subjuntiu:   

- em demana que en cinc anys visqui a París  
- vull que estudiïs molt el subjuntiu  

-  m’agrada que pregunteu tots els dubtes  

 

 

present continu que subjuntiu 

- no m’està agradant molt que hi hagi tanta gent al voltant 

- m’està agradant que aprenguis català 

- m’està agradant que em visitis de tant en tant.  

- estic començant a pensar que mengin només verdures  

 
pretèrit perfet que subjuntiu 

M’ha agradat que mengis verdures 

M’ha dit que practiqui el subjuntiu 
M’ha dit que riguis més 

M’ha encantat que ballis a la festa 

Quan ha sortit de la festa m’ha recomanat que agafi un taxi 

He aconseguit que surti de casa per fer-li la sorpresa.  

S’ha enfadat abans de que parli.  

S’ha amagat abans de que el trobi.  



 

 

 
futur que subjuntiu 

 

Voldré que estigui llest per les deu de demà.  
Arribaré abans de que tornis de treballar.  

Compraré la casa que vulguis  

Escoltaré la cançó per a que et posis content  
Agafaré vacances quan pugui.  

Farem el viatge quan tinguem diners  

Em dirà que torni d’hora de comprar.  

La meva amiga vindrà quan pugui a veure’m a casa meva 
Sortirà molta feina quan comenci la temporada. 

 

La meva cosina vindrà quan pugui perquè ha tingut un accident.   
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Imperfet Subjuntiu 

Usos:  

imperfet + que:     em deia que estudiés el subjuntiu  

 
perifràstic + que :   em va dir que estudiés el subjuntiu  

condicional + que:   em diria que estudiés el subjuntiu 

sí--- condicional:   si estudiés el subjuntiu aprovaria l’examen del B1 i el B2 

 

 
 

quan +  present subjuntiu:   quan mengis bé creixeràs  
si + imperfet subjuntiu:   si mengessis bé creixeries  

 

 
Si tingués sort guanyaria la loteria  

si estudiés aprovaria  

 
 
Teoria i exercici 1 
 
Teoria i exercicis 2 
 

Conjuga els següents verbs amb imperfet de subjuntiu: 

anar, aprendre, ser, estar, fer, poder, saber, tenir, venir, viure, voler, veure, sortir, 

servir, fabricar, entregar 

 

 

 

http://enxaneta.info/teoria/subjuntiu/43
https://www.auladecatala.com/present-i-imperfet-de-subjuntiu/


 

 

 

 

Fer frases imperfet subjuntiu 

 

 

Fer frases present subjuntiu i imperfet subjuntiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoria i exercicis dièresi 

Traducció castellà-català 8 

Traducció castellà-català 9 

 

 

 

https://cepacatala.files.wordpress.com/2020/05/el-archiduque-luis-salvador-de-austria.pdf
https://cepacatala.files.wordpress.com/2020/05/la-avenida-de-los-baobabs.pdf

