
L'ús dels verbs ser i haver-hi 
 

Ser 

Cal utilitzar el verb ser per indicar lloc: 

  La carnisseria és a la dreta del forn  

 

Haver-hi  

Hi ha estructures on l’element que expressa lloc va darrere del 

verb. En aquest cas cal utilitzar el verb haver-hi:  

          A la dreta del forn hi ha la carnisseria 

 

També s’utilitza el verb haver-hi per indicar lloc en frases 

impersonals: 

  Al meu carrer hi havia un cinema 
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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. 

   Hi ha perfumeries? Sí que n’hi ha 

            Hi havia escoles? No n’hi havia 
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El pronom HI de lloc 

El pronom hi serveix per substituir 

els complements de lloc.  

   Encara treballes al supermercat? 

      Sí, encara hi treballo 
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Preposicions de lloc: 

 a i en 
1) Per expressar lloc utilitzem la prep. a: 

  Jo treballo a Sant Andreu de la Barca 

 

2) Si el lloc va precedit d’un, una, algun, 

alguna... i aquest, aquesta, aquell, aquella...  

utilitzarem en: 

  Jo treballo en una oficina 

  Jo treballo en aquesta oficina 
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Per expressar lloc... 
.aquí / allà 

.(a) sobre, (al) damunt /   

(a) sota 

.al capdamunt / al capdavall 

.a la dreta, a mà dreta / a 

l’esquerra, a mà dreta 

.(a) dalt / (a) baix 

.entre 

.al costat, a la vora 

 

.a  prop, a la vora / lluny 

.(a) dins / (a) fora 

.al centre / als afores 

.al voltant 

.(al) davant / (al) darrere 

.enfront, davant per davant 

 

endavant / endarrere, enrere 

amunt/avall 
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Preposicions en/amb 

 

Vaig a Barcelona en cotxe 

 

Vaig a Girona amb tren 
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Present del verb poder 

    Jo puc 

    Tu pots  

    Ell, ella, vostè pot 

    Nosaltres podem 

    Vosaltres podeu 

    Ells, elles, vostès poden 
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Perífrasi d’obligació 

 
 Haver de + infinitiu              
   

 jo    haig o he de girar  

 tu    has de girar 

 ell, ella, vostè  ha de girar 

 nosaltres   hem de girar         

 vosaltres   heu de girar 

 ells, elles, vostès   han de girar   
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L’imperatiu del verb baixar 

Present d’indicatiu 

 

jo       baixo 

tu           baixes 

ell, ella, vostè   baixa 

nosaltres   baixem 

vosaltres    baixeu 

ells, elles, vostès baixen 

Imperatiu 
 

 

tu     baixa 

ell, ella, vostè   baixi 

nosaltres     baixem 

vosaltres     baixeu 

ells, elles, vostès  baixin 
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L’imperatiu del verb sortir 

Present d’indicatiu 

 

jo       surto 

tu           surts 

ell, ella, vostè   surt 

nosaltres   sortim 

vosaltres    sortiu 

ells, elles, vostès surten 

Imperatiu 
 

 

tu     surt 

ell, ella, vostè   surti 

nosaltres     sortim 

vosaltres     sortiu 

ells, elles, vostès  surtin 
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L’imperatiu del verb seguir 

Present d’indicatiu 

 

jo        segueixo 

tu           segueixes 

ell, ella, vostè   segueix 

nosaltres   seguim 

vosaltres    seguiu 

ells, elles, vostès segueixen 

Imperatiu 
 

 

tu     segueix 

ell, ella, vostè   segueixi 

nosaltres     seguim 

vosaltres     seguiu 

ells, elles, vostès  segueixin 
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L’imperatiu: donar instruccions 

per anar a un lloc 
  TU 

  surt 

  baixa 

  puja 

  agafa   

  gira  

  tomba 

  travessa 

  continua 

  segueix 

 

 VOSTÈ 

 surti 

 baixi 

 pugi 

 agafi 

 giri 

 tombi 

 travessi 

 continuï 

 segueixi 
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Adjectius per descriure espais 

  Ample, ampla, amples, amples 

  Estret, estreta, estrets, estretes 

  Cèntric, cèntrica, cèntrics, cèntriques 

  Asfaltat, asfaltada, asfaltats, asfaltades 

  Sorollós, sorollosa, sorollosos, sorolloses 

  Tranquil, tranquil·la, tranquils, tranquil·les 

  Curt, curta, curts, curtes 

  Llarg, llarga, llargs, llargues 
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 Instruccions per anar a un lloc 

(perífrasi d’obligació) 

−Perdoni/perdona, em pot/pots dir on és l’estació 

  de ferrocarrils? 

−Sí, és clar. Ha/has de sortir de l’edifici i ha/has de 

  girar a la dreta. Després ha/has de seguir recte. A 

  mà esquerra hi ha l’estació de ferrocarrils. 

−Moltes gràcies. 

−De res. Adéu.  

−Adéu. 
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 Instruccions per anar a un lloc 

(imperatiu) 

−Perdoni/perdona, em pot/pots dir on és l’estació 

de ferrocarrils? 

−Sí, és clar. Surti/surt de l’edifici i giri/gira a la 

  dreta. Després segueixi/segueix recte. A mà 

  esquerra hi ha l’estació de ferrocarrils. 

−Moltes gràcies. 

−De res. Adéu. 

−Adéu 
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