
Classe 25: 19/02/21 

ser, estar, poder, fer, anar, venir, tenir, treballar, voler, saber, dir 

Present:   

La meva mare em diu que sàpiga la lliço 

El meu marit em demana que faci la compra 

Vull que vagis a comprar 

Quan tinguis temps ves a fer el llit.  

Quan torni de viatge vaig al meu treball 

 

ser, estar, poder, fer, anar, venir, tenir, treballar, voler, saber, dir 

Pret perfet: 

El meu amic m’ha dit que netegi la moto  

En Joan m’ha dit que comprem pomes 

El meu fill ha volgut que estigui amb ell tota nit 

La meva mare m’ha dit que passi a veure-la quan pugui 

M’ha dit que quan torni compri llapis blaus.  

 

Futur: 

En Joan em dirà que anem a la platja demà  

Demà quan faci el treball podré anar a la platja.  

La meva filla temerà quan la deixi tota sola  

El meu gos menjarà quan jo arribi.  

No menjarà pa fins que s’aprimi.  

 

El meu fill voldrà que li porti la seva joguina  

 
Me ha dicho que no cante cuando me ducho. 

M’ha dit que no canti quan em dutxo 

El médico me recomienda que descanse y no vaya de fiesta. 
El metge em recomana que descansi i no vagi de festa 

Mi padre siempre me dice que no tema al futuro.  

El meu pare sempre em diu que no temi al futur 

 

El profesor me recomienda que estudie el subjuntivo 

El professor em recomana que estudiï el subjuntiu 



 

Cuando tenga tiempo iré a la biblioteca 
Quan tingui temps aniré a la biblioteca 

El camarero le ha dicho a su compañero que sirva el postre.  

El cambrer li ha dit al seu company que serveixi les postres. 

 

Cuando encuentre trabajo podré alquilar un piso 

Quan trobi treball/feina podré llogar un pis 

 

Me ha dicho que venga a su casa cada vez que quiera.  

M’ha dit que vingui a la seva casa cada vegada que vulgui.  

 

 

Pronoms febles:  

Pronoms reflexius:  

 

Em pentino Vull pentinar-me 
Et pentines Vull pentinar-te 
Es pentina Vol pentinar-se 
Ens pentinem Volem pentinar-nos 
Us pentineu Voleu pentinar-vos 
Es pentinen Volen pentinar-se 

 

Imperatiu: 

 

Cógela: agafa-la, compra-la 

Cógelo:   agafa’l -  compra’l 

cógelos:  agafa’ls -  compra’ls 

Cómprame:  compra’m 

Cómprate:   compra’t 

Comprémonos:  comprem-nos 

Compraos: compreu-vos 
Comprarlas: compreu-les  

Haver:  

Present:  hi ha 

Pretèrit Perfet: hi ha hagut 

Pretèrit Perifràstic:  hi va haver 

Futur:  hi haurà 

Condicional: hi hauria 

 



Pronom HI  

El pronom hi substitueix els complements circumstancials de lloc (no introduïts per la 

preposició de), els de manera, de companyia, etc.  

Exemples: Vaig a casa a les deu. Quins dies hi vas?.  

Hi vaig els dijous i els divendres. on? ... CC de lloc  

 

Camina lentament.   Hi camina.      què?  qui?  on?  com?    amb qui,    CC manera 

 

Vaig amb els meus amics.          Hi vaig -                        amb qui -    CC compañía 

 

 

 

 

 

 
 


