
El present dels verbs de 

preferència 
preferir   estimar-se més      agradar 
 

 

Jo prefereixo    m'estimo més            a mi m'agrada 

Tu prefereixes    t'estimes més                       a tu t'agrada 

Ell prefereix      ell s'estima més                          a ell li agrada 

Nosaltres preferim   Nosaltres ens  estimem més          a nosaltres ens agrada 

Vosaltres preferiu    Vosaltres us estimeu més          a vosaltres us agrada  

Ells prefereixen   Ells s'estimen més           a ells els agrada 
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El verb conèixer 
  Jo conec 

  Tu coneixes 

  Ell coneix 

  Nosaltres coneixem 

  Vosaltres coneixeu 

  Ells coneixes 



L’imperatiu: verbs en -ar 

 

 
CANTAR   Present           Imperatiu 
 

 

Jo      baixo                

Tu      baixes    baixa             

Ell     baixa              baixi 

Nosaltres   baixem     baixem 

Vosaltres   baixeu     baixeu 

Ells     baixen         baixin 
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L’imperatiu: verbs en -er/-re 

   Escórrer 

 escorre 

 escorri 

 escorrem 

 escorreu 

 escorrin 

  Batre 

 bat 

 bati 

 batem 

 bateu 

 batin 

Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca 

Bàsic 3 – Unitat 2 



L’imperatiu: verbs en -ir 

   Bullir 

 bull 

 bulli 

 bullim 

 bulliu 

 bullin 

   Amanir 

 amaneix 

 amaneixi 

 amanim 

 amaniu 

 amaneixin 
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Perífrasis d’obligació 

 
Haver de + infinitiu             Caldre + infinitiu 
   

jo   haig o he de portar  Cal portar 

tu   has de portar 

ell, ella, vostè ha de portar 

nosaltres  hem de portar          

vosaltres  heu de portar 

ells, elles, vostès  han de portar   
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Les qualitats dels plats i els 

aliments 
 

       àcid-àcida-àcids-àcides    

  agre-agra-agres-agres 

             amarg-amarga-amargs-amargues 

  calent-calenta-calents-calentes                   

             cru-crua-crus-crues 

             cuit-cuita-cuits-cuites 

             dolç-dolça-dolços-dolces 

              fred-freda-freds-fredes 

             lleuger-lleugera-lleugers-lleugeres 

        picant-picant-picants-picants 

  pesant-pesant-pesants-pesants 

  salat-salada-salats-salades 

  suau-suau-suaus-suaus 

  tebi-tèbia-tebis-tèbies 
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El pronom HI 
 El pronom hi indica lloc. En el cas d’una 

recepta de cuina, cal utilitzar-lo quan se 

sobreentén el plat o el recipient i també 

quan l’hem especificat a l’inici de la frase. 

  

      Poseu una cassola al foc. Quan   

   l’aigua bulli tireu-hi l’arròs 
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Pronoms de CD 
Davant de 

verb 

començat en 

consonant 

Davant de verb 

començat en 

vocal 

Darrere de verb 

acabat en 

consonant o 

vocal + u 

Darrere de 

verb acabat 

en vocal 

el l’ -lo ‘l 

la l’ -la -la 

els els -los ‘ls 

les les -les -les 

en n’ -ne ‘n 

ho ho -ho -ho 
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