
Classe 27: 11/05/21 

 

Practicar passat perifràstic i el pretèrit perfet 

 

Perifràstic:  

El niño se cayó ayer en la escuela cuando acabó la hora del patio 

El nen es va caure ahir a l’escola quan va acabar l’ hora del pati.  

 

a la casa 

al bar 

en una casa:  

en un bar:  

 

Pretèrit Perfet: 

El niño se ha caído en la escuela esta mañana cuando ha acabado 

la hora del patio.  

El nen s’ha caigut a l’escola  aquest matí quan ha acabat l’hora 

del pati.  

 

 

 

 

 

 

 



Pretèrit Perifràstic:  

Ayer no pude ir a comprar porque estuve trabajando toda la 

mañana.  

Ahir no vaig poder anar a comprar perquè vaig estar treballant 

tot el matí.  

 

Pretèrit Perfet: 

Hoy no he podido ir a comprar porque he estado trabajando 

toda la mañana. 

Avui no he pogut anar a comprar perquè he estat treballant tot 

el matí.  

 

Voler: 

Pretèrit Perifràstic: (AHIR) 

jo vaig voler anar de vacances al darrer cap de semana 

 

Pretèrit Perfet: (passat avui, aquesta setmana) 

jo he volgut comprar aquest cotxe aquesta semana perquè jo he 

guanyat la loteria.  

Voler - Perifràstic  (passat ahir) Voler - Perfect  (passat avui) 

Vaig voler  (quise) He volgut  (he querido) 

Vas voler    (quisiste) Has volgut 

Va voler  (quiso) Ha volgut 

Vam voler  (quisimos) Hem volgut 

Vau voler (quisisteis)  Heu volgut 

Van voler  (quisieron) Han volgut 

 

 

 

 



 

Verbs irregulars Pretèrit Perfet: (passat d’avui) 

 

 

Obrir:  

Pretèrit Perifràstic (passat ahir)  -  abrí 

Ell va obrir ahir totes les ampolles i ara estan buides o sense gas.  

Ahir vaig obrir una revista i vaig agafar una recepta.  

Ahir no vaig obrir la finestra de la meva habitació 

Ahir no vaig poder obrir la porta de la meva casa perquè estava 

molt dura.  

 

Pretèrit Perfet (passat avui) -  he abierto 

Nosaltres hem obert totes les finestres de la meva casa perquè 

feia molta calor.  

Avui no he pogut obrir la finestra de la meva habitació 

Avui he obert una revista i he agafat una recepto 

Avui no he pogut la porta de la meva casa perquè estava molt 

dura.  

 



 

 

Pretèrit Perfet: avui, aquest matí, aquesta tarda, aquesta 

setmana, aquest mes, mai, sempre, fa dues hores, fa deu minuts 

Perifràstic: ahir, la setmana passada, el dia gener,  

 

Tenir  (PASSATS) 

Aquesta tarda 

hem tingut temps per poder jugar a bàsquet                            

he tingut una discussió amb la meva dona 

he tingut una idea molt brillant i planificadora per al futur 

he tingut un accident de cotxe arribant a l’escola 

 

El passat estiu 

vam tenir molt temps lliure per poder anar a la platja 

vaig tenir molta feina al restaurant que està a prop de la platja 

vaig tenir un viatge d’ una setmana a l’illa de Mallorca amb la 

meva família.  

vaig tenir la visita de tots els meus germans 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pretèrit Perfet: avui, aquest matí, aquesta tarda, aquesta 

setmana, aquest mes, mai, sempre, fa dues hores, fa deu minuts 

 

Perifràstic: ahir, la setmana passada, el dia 5 de gener, al 

desembre,  

 

Perifràstic Treballar:    vaig + infinitiu 

 

l’any passat vaig treballar amb molt bona gent 

El darrer estiu vaig treballar tots els dies  

El passat estiu quan vaig treballar amb la meva cosina sortien 

totes les comandes bé. 

Ella no va treballar la setmana passada perquè va tenir metge a 

l’hospital.  

 

Perfet Treballar:    he + participi 

 

Avui al matí jo i els meus companys hem treballat a la platja  

Avui hem treballat dotze hores 

Quan he treballat amb la meva cosina han sortit sempre totes les 

comandes bé.  

Ell no ha pogut escriure a la seva perquè ha treballat molt.  

 

 

 

 

 


