
Classe 19: 20/05/21 

 

Present de subjuntiu: 

usos:  

present + que + present subjuntiu:     vull que cantis bé -   vull que el nen dormi 

pretèrit perfet +  que + present subjuntiu:  m’ha dit que compri pa  

futur +  que +  present de subjuntiu:      em dirà que faci el meu llit  

  

quan estudiïs  molt aprovaràs l’examen    

quan aprovi faré una festa 

quan surto de festa soc molt tranquil  

quan treballis més hores podràs guanyar/tenir més diners 

 

si treballo més hores guanyaré més diners  

si treballés més hores guanyaria més diners 

 

 

verbs irregulars:  

anar poder Saber Ser 

vagi Pugui Sàpiga Sigui 

Vagis Puguis Sàpigues Siguis 

Vagi Pugui Sàpiga Sigui 

Anem Puguem Sapiguem Siguem 

Aneu Pugueu Sapigueu Sigueu 

vagin Puguin Sàpiguen siguin 

 

 



Fer Tenir Veure beure 

Faci Tingui Vegi Begui 

Facis Tinguis Vegis Beguis 

Faci Tingui Vegi Begui 

Fem Tinguem Vegem Beguem 

Feu Tingueu Vegeu Begueu 

Facin Tinguin Vegin beguin 

 

escriure Moldre Estar Haver 

Escrigui Molgui Estigui Hagi 

Escriguis Molguis Estiguis Hagis 

Escrigui Molgui Estigui Hagi 

Escriguem Molguem Estiguem Haguem 

Escrigueu Molgueu Estigueu Hagueu 

escriguin Molguin estiguin Hagin 

 

1.Omple els espais buits amb la forma adequada del present de subjuntiu del verb que hi ha 

entre parèntesis: 

(tenir) Tornaran quan tinguin temps. 

(estar) Vindràs quan estiguis a punt. 

(haver) Us banyareu quan hagueu esmorzat. 

(venir) Sortiré quan vingui la Teresa. 

(anar) Comprarem préssecs quan anem al mercat. 

(poder) M’asseuré quan pugui. 

(prendre) Sortiràs quan prenguis mesures de seguretat. 

(dir) L’escoltarem quan digui la veritat. 

(ser) Esmorzaran quan siguin les dotze. 

(fer) Aprovaran quan facin bé l’examen. 

 

Este paquete es demasiado grande, no creo que quepa. 

Aquest paquet es massa gran, no crec que hi càpiga 

 

Quiero que sepas y comprendas qué ha pasado 

Vull que sàpigues i comprenguis què ha passat 

 

Es importante que los tíos se construyan una casita en la playa 

És important que els oncles/els tiets es construeixin una caseta a la platja 



partir: parteixo 

construir :construeixi 

 

¿Por qué no le dices que me de la dirección? 

Per què no li dius que en doni l’adreça? 

 

Celebramos muchísimo que tu madre esté mejor 

Celebrem moltíssim que la teva mare estigui millor.  

 

El público desea que los cantantes vuelvan al escenario 

El públic desitja que els cantants tornin a l’escenari 

 

Espero que Luís no tarde mucho en venir 

Espero que en Lluís no tardi gaire en venir 

 

Ellos no quieren que vosotros hagáis todo el Trabajo 

Ells no volen que vosaltres feu tot el treball/ tota la feina 

 

Es ridículo que hagas caso de lo que te ha dicho  

És ridícul que facis cas del que t’ha dit  

 

Es necesario que te lo comas todo 

Cal que t’ho mengis tot 

 

Mamá quiere que hoy limpie los platos 

La mare vol que avui renti els plats 

 

Es necesario que llames a mamá para decirle que no irás a cenar. 

Cal que truquis a la mare per dir-li que no aniràs a sopar 

 

El farmacéutico me ha recomendado que esté en la cama toda la tarde 

El farmacèutic m’ha recomanat que estigui al llit tota la tarda 

 

Chicos, no quiero que os inventéis tantas historias 

Nois, no vull que us inventeu tantes històries   

 

Raúl siempre me pide que vaya con él al pueblo 

En Raül sempre em demana que vagi amb ell al poble 

 

Es necesario que hagas la cena antes de las diez 

Cal que facis el sopar abans de les deu 


