
PRESENT DE SUBJUNTIU 
 

 
 
 

 
IMPERFET DE SUBJUNTIU 

 

1a i 2a conjugació 3a conjugació 

-ÉS -ÍS 

-ESSIS -ISSIS 

-ÉS -ÍS 

-ÉSSIM -ÍSSIM 

-ÉSSIU -ÍSSIU 

-ESSIN -ISSIN 

  

 
 
 

Aquestes terminacions corresponen als verbs regulars.  
 
EL MODE SUBJUNTIU: 

El mode subjuntiu expressa desitjos, divagacions... que no han passat i, potser, no 

passaran. 

Els temps de subjuntiu estan subordinat a una acció o estat principal. 

Present: 

1) Expressa subordinació (dependència) respecte a una oració principal en present 

o en futur. 

Ex.: El pagès vol que reguis. 

2) Expressa l’imperatiu (les ordres) en forma negativa. 

 Ex.: No corris!  
 
 

1a i 2a conjugació 3a conjugació 3a conjugació 

-I -I -EIXI 

-IS -IS -EIXIS 

-I -I -EIXI 

-EM -IM -IM 

-EU -IU -IU 

-IN -IN -EIXIN 

   

1a i 2a conjugació 3a conjugació (dormir) 3a conjugació (servir) 

-I -I -EIXI 

-IS -IS -EIXIS 

-I -I -EIXI 

-EM -IM -IM 

-EU -IU -IU 

-IN -IN -EIXIN 

   



IMPERFET DE SUBJUNTIU 

L’imperfet de subjuntiu l’usem quan l’oració principal està en un dels següents temps 

del mode indicatiu: 

 

ORACIÓ PRINCIPAL  ORACIÓ SUBORDINADA  EXEMPLES   

Passat llunyà   imperfet de subjuntiu  Et vaig dir que m’esperessis. 

Imperfet d’indicatiu  imperfet de subjuntiu  Et deia que m’esperessis. 

Condicional   imperfet de subjuntiu  {Et diria que m’esperessis. 

        {T’ho diria si m’escoltessis. 

 

 

Models de verbs en imperfet de subjuntiu 

 

                       esperar   dormir    ser 

(regular 1a conjugació) (regular 3a conjugació) (irregular)  

jo  esperés   dormís    fos  

tu  esperessis   dormissis   fossis 

ell, ella  esperés   dormís    fos 

nosaltres esperéssim   dormíssim   fóssim 

vosaltres esperéssiu   dormíssiu   fóssiu 

ells, elles esperessin   dormissin   fossin 

 

 

Algunes frases d’exemple: 

Passat llunyà + que + imperfet de subjuntiu 

1. Tots van voler que jo cantés una cançó abans de marxar de la festa. 



2. A la botiga ens van dir que portéssim els mobles vells per canviar-los per uns de 

nous. 

3. Ens va demanar que féssim bondat. 

4. L’altre dia em va dir que tingués cura del seu cavall. 

 

Imperfet d’indicatiu + que + imperfet de subjuntiu  

1. El meu pare desitjava que jo fos com cal. 

2. El meu germà és un brètol: volia que la Maria trenqués el llaüt. 

3. La competència volia que perdéssim el partit! 

4. L’avi sempre ens deia a tots que llegíssim força. 

 

Condicional + si + imperfet de subjuntiu 

“””     + que +   “””” 

 

1. La teva mare estaria molt contenta si estudiessis més. 

2. Aniríem a la Xina si tinguéssim diners per fer-ho! 

3. El jutge voldria que tots vosaltres diguéssiu la veritat! 

4. Seria bo que visquéssiu molts anys! 

 
 
 
 
 
 
 
 


