
Per a què / per què? 

 

-Per a què serveix un trepant?  

 (per a quina finalitat) 

 

-Per què no véns?  

 (per quina raó) 
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El verb haver-hi 
   Present: hi ha 

   Imperfet d’indicatiu: hi havia 

   Passat: hi va haver 

   Perfet: hi ha hagut 

   Futur: hi haurà 

   Condicional: hi hauria 

   Present de subjuntiu: hi hagi 

   Imperfet de subjuntiu: hi hagués 
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El pronom en i el 

verb haver-hi 

Davant del verb haver-hi cal utilitzar la forma 

n’ del pronom en per substituir un nom 

indeterminat. 

   Ex. Hi ha safareig? 

         Sí que n’hi ha 
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El pronom hi 

El pronom hi serveix per substituir 

els complements de lloc.  

Ex. Encara treballes al supermercat? 

      Sí, encara hi treballo 
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Les preposicions de lloc 

Per expressar lloc utilitzem la prep. a: 
   Visc a Esparreguera 

   Estudio a la universitat 

Utilitzem la prep. en davant dels: 
– articles indefinits (un, una, algun, alguna, etc.)  

Treballo en una fàbrica 

– demostratius (aquest, aquesta, aquell, aquella, etc.)  

M’estaré en aquest hotel 
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Locucions i adverbis de 

lloc 
Aquí / allà 

(a) sobre, (al) damunt / (a) 

sota 

a la dreta / a l'esquerra 

(a) dalt / (a) baix 

al capdamunt / al capdavall 

(a) dins / (a) fora 

 

a  prop / lluny 

al centre / als afores 

(al) davant / (al) darrere 

al voltant 

arreu 

a la vora 

endavant / endarrere, enrere 

amunt/avall 
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L’imperfet 

Jo esternudava Jo sabia Jo tenia 

Tu esternudaves Tu sabies Tu tenies 

Ell esternudava Ell sabia Ell tenia 

Nosaltres esternudàvem Nosaltres sabíem Nosaltres teníem 

Vosaltres esternudàveu Vosaltres sabíeu Vosaltres teníeu 

Ells, elles, vostès esternudaven Ells, elles, vostès sabien Ells, elles, vostès tenien 

 -AR         -ER      -IR 

Esternudar      Saber          Tenir  
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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, elles, vostès 

canten 

Ells, elles, vostès 

cantin 

Ells, elles, vostès 

cantin 

    Present d’indicatiu              Imperatiu                Present de subjuntiu 
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Present de subjuntiu 

 

Escolti      corri     obri 

Escoltis     corris    obris 

Escolti      corri     obri 

Escoltem     correm    obrim 

Escolteu          correu          obriu 

Escoltin          corrin                 obrin 
 

 

-AR         -ER         -IR 

 

ESCOLTAR                      CÓRRER            OBRIR                             
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Present de subjuntiu 

 

 obri      divideixi 

 obris      divideixis 

 obri      divideixi 

 obrim     dividim 

 obriu            dividiu 

 obrin                    divideixin 
 

 

      -IR         INCOATIUS 

 

     OBRIR                 DIVIDIR                             
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Incoatius 

 

 divideixo    divideixi   

 divideixes    divideixis    divideix 

 divideix     divideixi    divideixi 

 dividim     dividim     dividim 

 dividiu           dividiu     dividiu 

 divideixen              divideixin    divideixin 
 

 

 Present      Present     Imperatiu 

 d’indicatiu                    de subjuntiu          
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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    jo tingui   jo tingués 

 ESTAR  Jo estic    jo estigui  jo estigués 

 VENIR  Jo vinc    jo vingui  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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Combinacions 

Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca 

Elemental 1 – Unitat 3 

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 

Present de subjuntiu 



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 



Les comparacions 

–D’inferioritat: menys … que 

    La meva cuina és menys moderna que la teva 

–De superioritat: més … que 

    Aquest edifici és més antic que aquell 

–D’igualtat: tan … com 

    El vostre rebedor és tan petit com el nostre 
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La comparació 
El jersei és tan bonic com la samarreta 

L’un/a és més elegant que l’altre/a 

L’un/a és menys estret/a que l’altre/a 

Tots dos són barats / Totes dues són modernes 

Tant l’un/a com l’altre/a és marró 

Ni l’un/a ni l’altre/a no és carbassa 

Cap dels dos és car / Cap de les dues és vermella 
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L’ús dels verbs semblar i 

assemblar-se 
  Semblar 
• Expressa opinió (3a pers. del 

singular i plural): 

  Em sembla divertit 

  Et semblen simpàtics 

• Indica aparença: 
  El català sembla fàcil 

 

  Jo semblo 

  Tu sembles 

  Ell sembla 

  Nosaltres semblem 

  Vosaltres sembleu 

  Ells semblen 

   Assemblar-se 
 
• Expressa una semblança o 
  coincidència:     
   

 El Pere s’assembla a la seva mare   
 
 

   Jo m’assemblo 

   Tu t’assembles 

   Ell s’assembla 

   Nosaltres ens assemblem 

   Vosaltres us assembleu 

   Ells s’assemblen 
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Perífrasis d’obligació 

 
Haver de + infinitiu                  Caldre 
   
jo         haig o he de portar                Cal anar (infinitiu) 

tu         has de portar                         Cal que hi aneu (present de subj.) 

ell, ella, vostè        ha de portar                   Caldria que hi anéssiu (imperf. de subj.)         

nosaltres       hem de portar                    

vosaltres       heu de portar 

ells, elles, vostès han de portar   
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El gènere i el nombre 
masc. en vocal 

accentuada o 

tònica:  ex. à 
masc. pl.: -ns 

fem. sing.: -na 

fem. pl.: -nes 

germà 

germans 

germana 

germanes 

masc.     fem. 

-t            -da 

nebot  neboda 

 

-c           -ga 

amic     amiga 

 

-u           -va 

blau      blava 

masc. en: 

  -s, -ç, -ix, -sc 

 

masc. pl. en -os 

ros rossos 

feliç feliços 

baix baixos 

fosc foscos 

Norma 

general:    

 -a    -s     -es 

 

     avi 

     àvia 

     avis 

     àvies 
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La casa i el pis 
adjectius contraris 

• MAL, MALA / (BO) BON, BONA  

• GRAN / PETIT, PETITA  

• CLAR, CLARA, IL·LUMINAT, 
IL·LUMINADA, ASSOLELLAT, 
ASSOLELLADA / FOSC, FOSCA 

• TRANQUIL, TRANQUIL·LA / 
 SOROLLÓS, SOROLLOSA    

• CAR, CARA / BARAT, BARATA, 
ECONÒMIC, ECONÒMICA 

• BEN SITUAT, BEN SITUADA / MAL 
SITUAT, MAL SITUADA  

• BEN COMUNICAT, BEN 
COMUNICADA / MAL COMUNICAT / 
MAL COMUNICADA 

• CÈNTRIC, CÈNTRICA / PERIFÈRIC, 
PERIFÈRICA 

• NOU, NOVA  / VELL, VELLA 

• MOBLAT, AMB MOBLES / SENSE 
MOBLAR, SENSE MOBLES 

• LLOGAT, LLOGADA, DE LLOGUER/ 
COMPRAT, COMPRADA, DE 
PROPIETAT 

• BONIC, BONICA, MACO, MACA / 
LLEIG, LLETJA 

• ALT, ALTA / BAIX, BAIXA 

• LLARG, LLARGA / CURT, CURTA 

• AMPLE, AMPLA / ESTRET, ESTRETA 

• CALENT, CALENTA / FRED, FREDA 

• SEC, SECA / HUMIT, 
HUMIDA      
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