
El present d’alguns verbs  en -re 

Veure 

Jo veig 

Tu veus 

Ell veu 

Nosaltres veiem 

Vosaltres veieu 

Ells veuen 

Moure 
Jo moc 

Tu mous 

Ell mou 

Nosaltres movem 

Vosaltres moveu 

Ells mouen 

 

 

 

Beure 

Jo bec 

Tu beus 

Ell beu 

Nosaltres bevem 

Vosaltres beveu 

Ells beuen 

 

 

 

 

 

 

 

Seure 
Jo sec 

Tu seus 

Ell seu 

Nosaltres seiem 

Vosaltres seieu 

Ells seuen 

Creure 

Jo crec 

Tu creus 

Ell creu 

Nosaltres creiem 

Vosaltres creieu 

Ells creuen 

Treure 

Jo trec 

Tu treus 

Ell treu 

Nosaltres traiem 

Vosaltres traieu 

Ells treuen 
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El present dels verbs  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 

 

Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca 

Bàsic 2 – Unitat 3 



El pronom HI de lloc 

El pronom hi serveix per substituir 

els complements de lloc.  

Ex. Encara treballes al supermercat? 

      Sí, encara hi treballo 
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Pronoms de CD 
Pronom EN 
Substitueix un CD sense determinant     

  

 Exemple:  

   préssecs / un quilo 

           Vull préssecs. 

  Quants en vol? 

   En vull un quilo, si us plau 

 

pomes / dos quilos 

taronges / una bossa 

pernil dolç / 200 grams 

fuets / tres 

 

Pronoms EL, LA, ELS, LES 
Substitueixen un CD determinat 

    

   Exemple:  

     préssecs / madurs 

             Vull préssecs. 

     Com els vol? 

             Els vull més aviat madurs,  

     si us plau. 

 

    pernil salat / sec 

    fuets / llargs 

   bistecs / gruixuts 

   pastangues / tendres 

   ensaïmades / petites 
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Quantitatius (1)  
Invariables 
 

massa     Hi ha massa oli 

força    Tenim força tonyina 

prou    Crec que hi ha prou vinagre 

més    Posa'm més julivert 

menys    Jo prenc menys sucre 

gens (de) No hi ha gens de sal 

cap     No queda cap refresc 

res     No vull res  

 

Variables 
 

molt, molta, molts, moltes 

Vull moltes pastanagues 

tant, tanta, tants, tantes 

No em posis tants tomàquets 

bastant, bastants 

Em sembla que hi ha bastant cafè 

poc, poca, pocs, poques 

Queda poc formatge 

gaire, gaires 

No hi ha gaires espàrrecs 

Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca 

Bàsic 2 – Unitat 3 



Quantitatius (2) 
 

• Que té sucre?  • Que té cebes? 

 

No en queda gens,  no en tinc gens 

 
  

  

 

 

  

No en queda cap, no en tinc cap 

                                                

  

    -Té llet?    -Té préssecs? 

  -No en tinc gens   -No en tinc cap 

  

  -Té pa?    -Té ous? 

  -No en queda gens  -No en queda cap  
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Expressar preferències de 

qualitat 
 

Més aviat   madur-madura-madurs-madures 

                   verd-verda-verds-verdes 

                   prim-prima-prims-primes 

                   gruixut-gruixuda-gruixuts-gruixudes 

                   petit-petita-petits-petites 

                   gros-grossa-grossos-grosses 

                   cuit-cuita-cuits-cuites 

                   cru-crua-crus-crues 

                   tendre-tendra-tendres-tendres 

                   fresc-fresca-frescos-fresques 

        tou-tova-tous-toves 

        dolent-dolenta-dolents-dolentes 

        dolç-dolça-dolços-dolces 

   salat-salada-salats-salades 
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