
Classe 15: 06/05/21 

Exercicis del llibre 

Unitat 4: 18, 19, 22, 24 

  

Teoria Futur 

treballar, rebre, partir, escriure 

 

verbs regulars:  

Treballar Rebre Partir 

Treballaré Rebré Partiré 

Treballaràs Rebràs Partiràs 

Treballarà Rebrà Partirà 

Treballarem Rebrem Partirem 

Treballareu Rebreu Partireu 

Treballaran Rebran Partiran 

 

estudiar:  estudiaré, estudiaràs, estudiarà, estudiarem,  estudiareu, estudiaran 

Irregulars:  

anar:  aniré 

fer:  faré 

saber:  sabré 

valer:   valdré 

poder:  podré 

tenir:  tindré 

venir:  vindré 

voler:  voldré 

estar: estaré  

veure: veuré 

viure: viuré 

Exercici online per completar espais i futurs 

Verbs irregulars:  

Anar Fer Saber Valer 

Aniré Faré Sabré Valdré 

Aniràs Faràs Sabràs Valdràs 

Anirà Farà Sabrà Valdrà 

Anirem Farem Sabrem Valdrem 

Anireu Fareu Sabreu Valdreu 

aniran faran sabran Valdran 

 

 

 

https://www.auladecatala.com/futur/


Poder Tenir Venir Voler 

Podré Tindré Vindré Voldré 

Podràs Tindràs Vindràs Voldràs 

Podrà Tindrà Vindrà Voldrà 

Podrem Tindrem Vindrem Voldrem 

Podreu Tindreu Vindreu Voldreu 

podran Tindran Vindran Voldran 

 

Estar Veure viure 

Estaré Veuré Viuré 

estaràs Veuràs Viuràs 

Estarà Veurà Viurà 

Estarem Veurem Viurem 

Estareu Veureu Viureu 

Estaran Veuran Viuran 

 

Traducció castellà-català                                

Me gustaría ir a esquiar, pero no sé si habrá nieve. Yo esquiaré y mi marido irá a un 

balneario que hay cerca de las pistas. 

A él no le gusta esquiar y no soporta el frío. Por la noche, quedaremos con unos amigos 

que ya subieron ayer. Haremos una excursión hacia el interior de Cataluña. Visitaremos 

unas comarcas que no conocemos. 

No nos importa si llueve, porque nos gusta la lluvia. Saldremos el sábado bien temprano 

y volveremos el domingo por la tarde, después de comer. 

No queremos encontrar colas. Este fin de semana quedaremos en Denia con unos 

amigos para hacer surf. Parece que hará viento y nos lo pasaremos muy bien. Aunque 

llueva no cambiaremos de planes, porque de todas maneras nos mojaremos. 

__ 

 

 

 

 

 

 

 

 



M’agradaria anar a esquiar però no sé si hi haurà neu. Jo esquiaré i el meu marit anirà a 

un balneari que hi ha a prop de les pistes.          

A ell no li agrada esquiar i no suporta el fred. A la nit, quedarem amb uns amics que ja 

vam pujar ahir. Farem una excursió cap a l’interior de Catalunya. Visitarem unes 

comarques que no coneixem. 

No ens importa si plou perquè ens agrada la pluja. Sortirem el dissabte molt/ben d’hora i 

tornarem el diumenge a la tarda, després de dinar. 

No volem trobar cues. Aquest cap de setmana quedarem a Dènia amb uns amics per fer 

surf. Sembla que farà vent i ens ho passarem molt bé. Encara que plogui no canviarem 

de plans, perquè de totes maneres ens mullarem. 

 

dubtes:  

 

ñ:   ny    -   

habrá:   hi haurà       hará:  farà  

hoy no habrá clase de catalán:  avui no hi haurà classe de català 

hoy el profesor no hará clase de catalán:  avui el professor no farà classe de català 

 

Pretèrit Perfet 

Usos: passat d’avui, aquest matí, avui a les tres, mai, sempre, aquest any, aquest mes, aquesta 

setmana, fa deu minuts,  

https://cepacatala.files.wordpress.com/2020/11/classe-15.pdf 

 

haver +  participi 

he 

has   

ha                    cantat, fet, dormit  

hem 

heu 

han 

AR: AT ------------treballar:  he treballat, he estudiat, he jugat, he cantat 

ER: ET--------------fer:       he fet, 

IR:  IT---------------- dormir:   he dormit 

 

 

https://cepacatala.files.wordpress.com/2020/11/classe-15.pdf


Explica el que has fet avui abans de venir a classe:  

llevar-se 

rentar-se 

dutxar-se 

vestir-se 

esmorzar 

sortir 

comprar 

anar 

conduir 

seure 

Avui m’he llevat a dos quarts de vuit. Després  

 

 

 

 

 

Caure caigut Cometre comès Admetre admès 

Fondre fos Comprendre comprès Coure cogut 

Créixer crescut Deure degut Dur dut 

Riure Rigut Saber sabut Tenir Tingut 

Voler Volgut Véncer vençut Encendre Encès 

Moure mogut Nàixer nascut Ofendre Ofès 

Poder Pogut Rebre Rebut Rompre romput 

Seure segut Veure Vist Valer valgut 

Vendre venut Obrir obert Morir mort 

 

tre---ès 

endre---ès 

ure – gut 

pre - ut 

 


