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Reforç oral 
m5-02 

 
Passat perifràstic 
 
Objectiu: 
 

Consolidar les formes del pretèrit perfet perifràstic 
 

1. Omple els buits amb la forma corresponent del verb entre parèntesis 
(sempre en passat perifràstic). Després llegeix les frases diverses vegades, 
per assegurar la forma de dir els verbs en passat llunyà. 

 

Exemple: Fa quatre anys, la meva germana (tenir)  va tenir bessonada. 
 

1. L'any passat (ploure) ______________________ moltíssim al mes d'abril. 

2. Aquest cotxe, nosaltres, ens el (comprar) ______________________ fa quatre anys. 

3. Ahir els meus germans (quedar-se) ________________________ a casa jugant. 

4. Jo, aquesta pel·lícula, la (veure) _______________________ per la tele fa dos mesos. 

5. He trobat unes cartes que algú (escriure) _____________________ en temps de la guerra. 

6. Vosaltres (anar) ______________________ a veure el partit, ahir? 

7. L'any passat, nosaltres (fer) ______________________ les vacances a l'agost. 

8. El meu avi, quan tenia trenta anys, (escriure) _____________________ una novel·la rosa. 

9. En aquesta cruïlla, el mes passat, hi (haver) _____________________ un accident mortal. 

10. A mi em (agradar) _______________________ més el concert d'abans-d'ahir. 

11. La Pilar i jo, diumenge passat, (estar-se) _____________________ tot el dia a la platja. 

12. Jo ahir (endur-se) _______________________ el banyador per si anàvem a la platja. 

13. Dimecres passat jo mateix (sentir) ______________________ la notícia per la ràdio. 

14. Com és que tu, dissabte passat, no (presentar-se) _____________________ a l'examen? 

15. Ens hauries d'explicar què (passar) __________________________ durant el viatge. 

16. Els pares, diumenge passat, (celebrar) ___________________ l'aniversari del casament. 

17. La meva germana (agafar) ______________________ el tren que sortia ahir a les deu. 

18. Abans-d'ahir al matí (nevar) _________________________ més que avui. 

19. Ahir la meva filla no (assistir) ______________________ a classe, perquè tenia febre. 

20. Expliqueu-me per què vosaltres ahir no (venir) _______________________ a treballar. 
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Passat perifràstic 
 
Solucions: 
 
 

1. Omple els buits amb la forma corresponent del verb entre parèntesis 

(sempre en passat perifràstic). Després llegeix les frases diverses vegades, per 
assegurar la forma de dir els verbs en passat llunyà. 
 

1. L'any passat va ploure moltíssim al mes d'abril. 

2. Aquest cotxe, nosaltres, ens el vam comprar fa quatre anys. 

3. Ahir els meus germans es van quedar / van quedar-se a casa jugant. 

4. Jo, aquesta pel·lícula, la vaig veure per la tele fa dos mesos. 

5. He trobat unes cartes que algú va escriure en temps de la guerra. 

6. Vosaltres vau anar a veure el partit, ahir? 

7. L'any passat, nosaltres vam fer les vacances a l'agost. 

8. El meu avi, quan tenia trenta anys, va escriure una novel·la rosa. 

9. En aquesta cruïlla, el mes passat, hi va haver un accident mortal. 

10. A mi em va agradar més el concert d'abans-d'ahir. 

11. La Pilar i jo, diumenge passat, ens vam estar / vam estar-nos tot el dia a la platja. 

12. Jo ahir em vaig endur / vaig endur-me el banyador per si anàvem a la platja. 

13. Dimecres passat jo mateix vaig sentir la notícia per la ràdio. 

14. Com és que tu, dissabte passat, no et vas presentar / vas presentar-te a l'examen? 

15. Ens hauries d'explicar què va passar durant el viatge. 

16. Els pares, diumenge passat, van celebrar l'aniversari del casament. 

17. La meva germana va agafar el tren que sortia ahir a les deu. 

18. Abans-d'ahir al matí va nevar més que avui. 

19. Ahir la meva filla no va assistir a classe, perquè tenia febre. 

20. Expliqueu-me per què vosaltres ahir no vau venir a treballar. 

 


