
Classe 20:  

 

Pretèrit Perfet: passat d’avui, que arriba fins al dia d’avui 

 

aquest matí he esmorzat una torrada amb tomàquet i oli 

fa deu minuts hem començat la classe 

mai he estudiat rus 

sempre he viscut a Eivissa 

aquesta setmana he anat a la platja 

 

 

Pretèrit Perifràstic:  passat acabat, que NO arriba fins al 

dia d’avui 

 

Ahir vaig anar a una festa  

Fa dos dies vaig comprar un llibre 

dimecres passat vam viatjar a Palma 

l’any passat no vaig sortir de festa 

 

 

 

 

 

 

 



Pretèrit Imperfet 

Usos:  descriure el passat quan l’acció NO avança 

 

(quan era jove) jugava amb els meus amics, sortia de 

festa, no estudiava.  

 

Ahir vaig anar a una festa a Santa Eulàlia. Feia molt fred, 

hi havia molta gent i la música era molt bona  

 

L’any passat vaig estudiar anglès perquè em calia per 

treballar a l’estiu.  

 

Caldre: hacer falta 

 

A l’octubre em vaig apuntar a classes de català perquè 

necessitava el títol per la feina 

 

Abans (2010-2020) jugava a tenis però ara no puc perquè 

treballo. 

 

 

 

 

 

 

 



Conjugació: 

verbs regulars:  

Cantar   AR Perdre  
ER/RE 

Dormir   IR  Vestir-se Estar 

Cantava Perdia Dormia Em vestia Estava 

Cantaves Perdies Dormies Et vesties Estaves 
Cantava Perdia Dormia Es vestia Estava 
Cantàvem Perdíem Dormíem Ens vestíem Estàvem 

Cantàveu Perdíeu Dormíeu Us vestíeu Estàveu 
Cantaven Perdien Dormien Es vestien Estaven 

 

verbs irregulars: 

els verbs que acaben amb -URE els hem de conjugar amb 

l’arrel (raíz) castellana.  

Viure Veure Beure Escriure 

vivia Veia Bevia Escrivia 

vivies Veies Bevies Escrivies 

vivia Veia Bevia Escrivia 

Vivíem Veiem Bevíem Escrivíem 

Vivíeu Veieu Bevíeu Escrivíeu 

Vivien Veien Bevien Escrivien 

 

 

 

 

 



Ser Dir Caure 

Era Deia Queia 

Eres Deies Queies 

Era Deia Queia 

Érem Dèiem Quèiem 

Éreu Dèieu Quèieu 

Eren Deien queien 

 

Repàs pretèrit imperfet: 

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

Sempre compartia el nostre dinar amb els altres 

 

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 

 

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

Els actors signaven 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 joves del grup 

 

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

Al vespre anàveu a passejar 

 

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

El jardí de la Inés era més florit del poble 

 

La Immaculada 

La Universitat 



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 

 

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

L’anys passat anaves a classes d’alemany 

 

14. En mi instituto no (haber) ordenadores 

Al meu institut no hi havia ordinadors 

 

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

Els automòbils no existien al segle XVII.  

 

 

 



 

 

 

 

No creo que sea la mejor solución. 

No  crec que sigui la millor solució 

 

Espero que puedan terminar a tiempo 

Espero que puguin acabar a temps 

 

Ojalá ganemos el campeonato 

Tant de bo guanyem el campionat 

 

Dudo que puedan venir 

Dubto que puguin venir 

 

Es difícil que solucionemos este problema de un día para 

el otro. 

És difícil que solucionem aquest problema d’un dia per a 

l’altre 

para: per a 

por: per 

 

Quienes atenten contra la seguridad de los materiales, 

serán descalificados inmediatamente 

 



Els qui atemptin seguretat dels materials seran 

desqualificats immediatament  

 

 

 

Espero que la intervención traiga cambios positivos 

Espero que la intervenció porti canvis positius  

 

 


