
El futur 
      cantar     córrer    perdre   sortir 

Jo    cantaré   correré   perdré   sortiré 

Tu    cantaràs  correràs  perdràs   sortiràs 

Ell    cantarà   correrà   perdrà   sortirà 

Nosaltres cantarem  correrem  perdrem        sortirem 

Vosaltres cantareu  correreu  perdreu         sortireu  

Ells  cantaran  correran  perdran   sortiran 
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El futur dels verbs en -ar i en -ir 
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Conduir 

Jo conduiré 

Tu conduiràs 

Ell conduirà 

Nosaltres conduirem 

Vosaltres conduireu 

Ells conduiran 

 

Dormir 
Jo dormiré 

Tu dormiràs 

Ell dormirà 

Nosaltres dormirem 

Vosaltres dormireu 

Ells dormiran 

 

 

 

Sortir 

Jo sortiré 

Tu sortiràs 

Ell sortirà 

Nosaltres sortirem 

Vosaltres sortireu 

Ells sortiran 

 

 

 

 

 

 

 

Dutxar-se 
Jo em dutxaré 

Tu et dutxaràs 

Ell es dutxarà 

Nosaltres ens dutxarem 

Vosaltres us dutxareu 

Ells es dutxaran 

 

 

 

 

 

 

Cantar 

Jo cantaré 

Tu cantaràs 

Ell cantarà 

Nosaltres cantarem 

Vosaltres cantareu 

Ells cantaran 

Arribar 

Jo arribaré 

Tu arribaràs 

Ell arribarà 

Nosaltres arribarem 

Vosaltres arribareu 

Ells arribaran 

 



El present dels verbs 

irregulars en -ndre 

Respondre 

Jo responc 

Tu respons 

Ell respon 

Nosaltres responem 

Vosaltres responeu 

Ells responen 

 

Vendre 
Jo venc 

Tu vens 

Ell ven 

Nosaltres venem 

Vosaltres veneu 

Ells venen 

 

 

 

Aprendre 

Jo aprenc 

Tu aprens 

Ell aprèn 

Nosaltres aprenem 

Vosaltres apreneu 

Ells aprenen 

 

 

 

 

 

 

 

Reprendre 
Jo reprenc 

Tu reprens 

Ell reprèn 

Nosaltres reprenem 

Vosaltres repreneu 

Ells reprenen 

 

 

 

 

 

 

Prendre 

Jo prenc 

Tu prens 

Ell pren 

Nosaltres prenem 

Vosaltres preneu 

Ells prenen 

Encendre 

Jo encenc 

Tu encens 

Ell encén 

Nosaltres encenem 

Vosaltres enceneu 

Ells encenen 
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El futur dels verbs irregulars 

en -ndre 

Respondre 

Jo respondré 

Tu respondràs 

Ell respondrà 

Nosaltres respondrem 

Vosaltres respondreu 

Ells respondran 

 

Vendre 
Jo vendré 

Tu vendràs 

Ell vendrà 

Nosaltres vendrem 

Vosaltres vendreu 

Ells vendran 

 

 

 

Aprendre 

Jo aprendré 

Tu aprendràs 

Ell aprendrà 

Nosaltres aprendrem 

Vosaltres aprendreu 

Ells aprendran 

 

 

 

 

 

 

 

Reprendre 
Jo reprendré 

Tu reprendràs 

Ell reprendrà 

Nosaltres reprendrem 

Vosaltres reprendreu 

Ells reprendran 

 

 

 

 

 

 

Prendre 

Jo prendré 

Tu prendràs 

Ell prendrà 

Nosaltres prendrem 

Vosaltres prendreu 

Ells prendran 

Encendre 

Jo encendré 

Tu encendràs 

Ell encendrà 

Nosaltres encendrem 

Vosaltres encendreu 

Ells encendran 
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El futur dels verbs voler i poder 

poder 
Jo podré 

Tu podràs 

Ell podrà 

Nosaltres podrem 

Vosaltres podreu 

Ells podran 

voler 
Jo voldré 

Tu voldràs 

Ell voldrà 

Nosaltres voldrem 

Vosaltres voldreu 

Ells voldran 
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El futur dels verbs tenir i venir 

venir 
Jo vindré 

Tu vindràs 

Ell vindrà 

Nosaltres vindrem 

Vosaltres vindreu 

Ells vindran 

tenir 
Jo tindré 

Tu tindràs 

Ell tindrà 

Nosaltres tindrem 

Vosaltres tindreu 

Ells tindran 
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El futur dels verbs fer i anar 

anar 
Jo aniré 

Tu aniràs 

Ell anirà 

Nosaltres anirem 

Vosaltres anireu 

Ells aniran 

 

fer 
Jo faré 

Tu faràs 

Ell farà 

Nosaltres farem 

Vosaltres fareu 

Ells faran 
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Perífrasis d’obligació 

Haver de + infinitiu             Caldre + infinitiu 
   

jo   he de portar  Cal portar 

tu   has de portar 

ell, ella, vostè ha de portar 

nosaltres  hem de portar         És necessari + infinitiu 
vosaltres  heu de portar 

ells, elles, vostès  han de portar  És necessari portar 
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La perífrasi d’obligació 

Present del verb haver 
 

jo                 he de 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 

 

 

 

 Futur del verb haver 
 

jo             hauré de portar 

tu       hauràs de portar 

ell, ella, vostè    haurà de portar 

nosaltres            haurem de portar 

vosaltres      haureu de portar 

ells, elles, vostès   hauran de portar 
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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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Pronoms de CI 
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 

em m’ -me ‘m 

et t’ -te ‘t 

li li -li -li 

ens ens -nos ‘ns 

us us -vos -us 

els els -los ‘ls 
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