
Derivació: -ós -enc 
 Blavós, blavosa, blavenc, blavenca 

 Grisós, grisosa, grisenc, grisenca 

 Groguenc, groguenca, groguencs, groguenques 

 Negrós, negrosa, negrenc, negrenca 

 Vermellós, vermellosa, vermellenc, vermellenca 

 Blanquinós, blanquinosa 

 Lilós, lilosa 

 Marronós, marronosa 

 Terrós, terrosa 

 Verdós, verdosa 

       Rogenc, rogenca 
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Verbs de percepció 
Sentir / sentir-hi 

Sento tot el que dius, no cal que cridis 

No hi sento bé d’una orella 

 

Veure / veure-hi 

No veig bé la pissarra 

No hi veig bé i ara porto ulleres 
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Sentir, sentir-hi i escoltar 

Sentir / sentir-hi 

Sento tot el que dius, no cal que cridis 

No hi sento bé d’una orella 

 

Escoltar 

Escolta’m bé, si us plau, és important 
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Adonar-se, adonar-se’n 

Estructures: 

    Adonar-se de… 

Es va adonar de la teva tristor. T’asseguro que 

se’n va adonar 

    Adonar-se que… 

M’adono que estàs enfadat. Me n’adono 

perfectament 
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El verb adonar-se i el pronom 

en (present i passat recent) 

Jo me n’adono 

Tu te n’adones 

Ell, ella, 

vostè 

se n’adona 

Nosaltres ens n’adonem 

Vosaltres us n’adoneu 

Ells, elles, 

vostès 

se n’adonen 

Jo me n’he adonat 

Tu te n’has adonat 

Ell, ella, 

vostè 

se n’ha adonat 

Nosaltres ens n’hem adonat 

Vosaltres us n’heu adonat 

Ells, elles, 

vostès 

se n’han adonat 
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El verb adonar-se i el pronom 

en (passat llunyà) 

Jo me’n vaig adonar 

Tu te’n vas adonar 

Ell, ella, 

vostè 

se’n va adonar 

Nosaltres ens en vam adonar 

Vosaltres us en vau adonar 

Ells, elles, 

vostès 

se’n van adonar 

Jo vaig adonar-me’n 

Tu vas adonar-te’n 

Ell, ella, 

vostè 

va adonar-se’n 

Nosaltres vam adonar-nos-en 

Vosaltres vau adonar-vos-en 

Ells, elles, 

vostès 

van adonar-se’n 
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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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Donar ordres 
Imperatiu 
      

   Fes els deures de català 

 

No + present de subjuntiu 
     

   No t’enfadis amb mi 
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Combinacions amb 

l’imperfet de subjuntiu 
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 1. Caldria un miracle que solucionés el problema 

     Condicional 

2. Va dir que no ho repetissis més 

    Passat llunyà 

3. No sabia que estiguessis malalt 

      Imperfet d’indicatiu  



La llegenda 
Llegenda:  

Narració popular d’esdeveniments sovint amb un fons 

real però desenrotllat i transformat per la tradició.  

 

Estructura: 

  Plantejament Presentació dels personatges   

       en un temps i en un espai.  

       Nus Té lloc un conflicte, un     

        desequilibri de la situació    

        inicial. 

    Desenllaç Resolució del conflicte. 
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