
Classe 32: 25/05/21 

 

Pretèrit Imperfet:  

Usos:  

- explicar el passat quan l’acció no avança, per donar detalls, descripcions 

 

Exemples:  

quan era petit jugava al carrer quan acabava de dinar  

 

ahir vaig anar a una festa, allà hi havia molta gent, feia calor, posaven bona música i el 

menjar també era bo.  

abans.....no sabia, no parlava, i escrivia regular.  

 

 

atenció: quan l’acció avança amb el temps fem servir el Pretèrit perifràstic (passat) 

ahir vaig llevar-me a les set  07:00h 

després vaig esmorzar 07:30 

més tard vaig sortir de casa 08:00h 

i vaig anar a l’escola 08:30.  

 

aixecar-se  levantarse de la silla o del sillón 

llevar-se: de la cama -  del llit 

 

Conjugació verbs regulars:  

 

Cantar     AR: -

AVA 

Fer     ER/RE: IA Dormir:   IR: IA Llevar-se 

cantava Feia dormia Em llevava 

Cantaves feies Dormies Et llevaves 

Cantava feia Dormia Es llevava 

Cantàvem Fèiem Dormíem Ens llevàvem 

Cantàveu fèieu Dormíeu Us llevàveu 

cantaven feien Dormien Es llevaven 

 

verbs irregulars 

Ser Haver Viure veure 

Era Hi havia Vivia Veia 

Eres  Vivies Veies 

Era  Vivia Veia 

Érem  Vivíem Veiem 

Éreu  Vivíeu Veieu 

Eren  Vivien Veien 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escriure Estar Tenir Entendre 

Escrivia Estava Tenia entenia 

Escrivies Estaves Tenies Entenies 

Escrivia Estava Tenia Entenia 

Escrivíem Estàvem Teníem Enteníem 

Escrivíeu Estàveu Teníeu Enteníeu 

Escrivien Estaven Tenien Entenien 

 

Prendre caure Anar   (IR)   

Prenia Queia Anava  

Prenies Queies Anaves  

Prenia Queia Anava  

Preníem Quèiem Anàvem  

Preníeu Quèieu Anàveu  

Prenien Queien Anaven  

 

 

Les classes eren a la tarda. Érem poca gent dins de la classe, la classe durava una hora, i 

eren dimarts, dimecres i dijous.  

 

Les classes eren online i presencials. En David sempre gravava tota la classe i després la 

penjava a la pàgina web. També posava l’enllaç pel WhatsApp.  

 

Quan era petit nedava a la piscina i després sortia amb els meus amics i bevíem 

refrescos mentre parlàvem durant hores i hores.  

 

quan treballava de cambrer: érem vuit cambrers i treballàvem tots els estius. A l’hivern 

no fèiem res. Ens apuntàvem a l’atur i cobràvem tot l’hivern. Quan començava el proper 

estiu fèiem el mateix de l’any anterior.  

 

 

 

L’any passat el David i jo fèiem classes de català.  
EXERCICI  1 

 
Completa amb l’imperfet d’indicatiu dels verbs dels parèntesis: 
 
Es ____notava________(NOTAR) molt que _____ometien________(OMETRE-ells) els 
detalls més interessants. 
 
Fa temps li vaig dir que no em ____queia__________(CAURE) bé i ara me’n penedisc. 
 
No li _____dolien_________(DOLDRE) els diners que havia perdut sinó el temps 
invertit. 
 
Jordi i jo no ens ___escrivíem___(ESCRIURE) des de _______feia_______(FER) dos anys i 
ara hem reprès el contacte. 



De joves ________prometien______(PROMETRE-ells) molt però després no van 
acomplir les expectatives. 
 
 
Si no el ___creieu__________(CREURE-vosaltres) perquè li vau seguir el corrent? 
 
De menuda______prenia________(PRENDRE) dos gots de llet diaris. 
 
Pere, Joan i jo ____érem__________(SER) un trio perillós. 
 
Abans _______bevíem___________(BEURE-nosaltres) molts sucs però ara hem perdut 
eixe bon costum. 
 

EJERCICIO 

Verbos regulares. Conjugar los verbos entre paréntesis en pretérito 
imperfecto. 

1. Siempre (compartir)  nuestro almuerzo con los demás. 
sempre compartíem el nostre esmorzar amb els demés.  
 

2. Antes (soler/yo)  comer en la cafetería. 
Abans solia dinar a la cafeteria 
 

3. El año pasado (dormir/tú)  aún con tu hermano. 
L’any passat dormies encara amb el teu germà.   
 

4. Los actores (firmar)  autógrafos después de cada función. 
Els actors firmàvem autògrafs després de cada funció.  
 

5. A mi antiguo coche le (costar)  arrancar. 
Al meu antic cotxe li costava arrencar.  
 
 

Verbos irregulares. Conjugar los verbos entre paréntesis en pretérito 
imperfecto. 

1. Hace dos años, el transporte público (ser) mucho más barato. 
Fa dos anys, el transport públic era molt més barat.  
 
 

2. En verano (ir/nosotros)  todas las tardes a la playa. 
A l’estiu anàvem totes les tardes a la platja.  
 

3. Nuria y Ramón (ser)  los más jóvenes del grupo. 
La Núria i el Ramon eren els més jovens del grup.  
 
 

4. Al anochecer (ir/vosotros)  a pasear. 
Al vespre anàvem a passejar  



 
 

5. El jardín de Inés (ser)  el más florido del pueblo. 
 
El jardí de la Inés era el més florit del poble 
 

Todo tipo de verbos. Conjugar los verbos entre paréntesis en pretérito 
imperfecto. 

1. Edgar Degas (pintar)  esencialmente bailarinas y carreras de caballos. 
L’ Edgar Degar pintava essencialment ballarines i curses de cavalls.  
 
 

2. En aquella época no (ser/nosotros)  conscientes de nuestro 
comportamiento. 
En aquella epoca no érem conscients del nostre comportament  
 

3. El año pasado (ir/tú)  a clases de alemán. 
L’any passat anaves a classes d’alemany. 
 

4. En mi instituto no (haber)  ordenadores. 
Al meu institut no hi havia ordinadors.  
 

5. Los automóviles no (existir)  en el siglo XVII. 
Els automòbils no existien al segle XVII.  

 

Repàs pretèrit imperfet: 
1. Siempre (compartir) nuestro almuerzo con los demás. 

Sempre compartíem el nostre esmorzar amb els demés.  

 

2. Antes (soler/yo) comer en la cafetería. 
Abans solia dinar a la cafeteria.  

 

3. El año pasado (dormir/tú) aún con tu hermano. 
L’any passat dormies encara amb el  teu germà.  

 

4. Los actores (firmar) autógrafos después de cada función. 
Els actors firmaven autògrafs després cada funció.  

 

5. A mi antiguo coche le (costar) arrancar. 

Al meu antic cotxe li costava arrencat 
 
 

 

 

 


