
L’imperatiu i el present de 

subjuntiu dels verbs regulars 

Jo canto Jo canti 

Tu cantes Tu canta Tu cantis 

Ell canta Ell canti Ell canti 

Nosaltres cantem Nosaltres cantem Nosaltres cantem 

Vosaltres canteu Vosaltres canteu Vosaltres canteu 

Ells canten Ells cantin Ells cantin 

    Present d’indicatiu              Imperatiu                Present de subjuntiu 
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Present de subjuntiu 

 

Escolti      obri     divideixi 

Escoltis     obris     divideixis 

Escolti      obri     divideixi 

Escoltem     obrim    dividim 

Escolteu          obriu           dividiu 

Escoltin          obrin                  divideixin 
 

 

-AR         -IR         INCOATIUS 

 

ESCOLTAR                      OBRIR                 DIVIDIR                             
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 El subjuntiu d’alguns verbs 

irregulars 
 

Si la primera persona del present d’indicatiu 

acaba en -c, caldrà escriure gu al present i a  

l’imperfet de subjuntiu. 
     Present   Present  de  Imperfet de 

     d’indicatiu  subjuntiu  subjuntiu  

 TENIR  Jo tinc   (que) jo tingui (si) jo tingués 

 ESTAR  Jo estic   (que) jo estigui (si) jo estigués 

 VENIR  Jo vinc   (que) jo vingui (si) jo vingués 
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Present de subjuntiu (verbs 

irregulars)  
             

 SER     TENIR     FER 

 sigui     tingui     faci 

 siguis     tinguis     facis 

 sigui     tingui     faci 

 siguem    tinguem    fem 

 sigueu    tingueu     feu 

 siguin    tinguin     facin 
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Imperfet de subjuntiu 
 

 

 -AR        -IR      INCOATIUS 

ESCOLTAR    OBRIR     DIVIDIR 

 
 escoltés     obrís      dividís 

 escoltessis    obrissis     dividissis 

 escoltés     obrís      dividís 

 escoltéssim    obríssim     dividíssim 

 escoltéssiu          obríssiu           dividíssiu 

 escoltessin         obrissin                            dividissin 
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Imperfet de subjuntiu (verbs 

irregulars)  
 SER      TENIR     FER 

   fos      tingués     fes 

 fossis     tinguessis    fessis 

 fos      tingués     fes 

 fóssim    tinguéssim   féssim 

 fóssiu    tinguéssiu    féssiu 

 fossin    tinguessin    fessin 
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El subjuntiu del verb voler 
present                            imperfet 

vulguin Ells, elles, vostès 

vulgueu Vosaltres 

vulguem Nosaltres 

vulgui Ell, ella, vostè 

vulguis Tu 

vulgui Jo 

volguessin Ells, elles, vostès 

volguéssiu Vosaltres 

volguéssim 
 

Nosaltres 

volgués Ell, ella, vostè 

volguessis Tu 

volgués Jo 
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puguin Ells, elles, vostès 

pugueu Vosaltres 

puguem Nosaltres 

pugui Ell, ella, vostè 

puguis Tu 

pugui Jo 

poguessin Ells, elles, vostès 

poguéssiu Vosaltres 

poguéssim Nosaltres 

pogués Ell, ella, vostè 

poguessis Tu 

pogués Jo 

El subjuntiu del verb poder 
present                            imperfet 
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El subjuntiu del verb veure 
present                            imperfet 

vegin Ells, elles, vostès 

vegeu Vosaltres 

vegem Nosaltres 

vegi Ell, ella, vostè 

vegis Tu 

vegi Jo 

veiessin Ells, elles, vostès 

veiéssiu Vosaltres 

veiéssim 
 

Nosaltres 

veiés Ell, ella, vostè 

veiessis Tu 

veiés Jo 
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El subjuntiu del verb estar 
present                            imperfet 

estiguin Ells, elles, vostès 

estigueu Vosaltres 

estiguem Nosaltres 

estigui Ell, ella, vostè 

estiguis Tu 

estigui Jo 

estiguessin Ells, elles, vostès 

estiguéssiu Vosaltres 

estiguéssim 
 

Nosaltres 

estigués Ell, ella, vostè 

estiguessis Tu 

estigués Jo 
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Combinacions 
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1. Vull uns pantalons que tinguin brodats 

2. He desitjat un robot que faci les feines de casa 

3. Demanaré un plat que no porti carn 

1. Caldria un miracle que solucionés el problema 

2. Va dir que no ho repetissis més 

3. Volia que vinguessis avui 

Present de subjuntiu 

Imperfet de subjuntiu 


