
El pronom atributiu HO 
El pronom ho substitueix l’atribut, és a dir, l’adjectiu que 

complementa els verbs ser,estar i semblar. 

   El Carles és intel·ligent / El Carles ho és 

   L’Anna està contenta / L’Anna ho està 

   El Pere sembla cansat / El Pere ho sembla 

 

De vegades, si es vol remarcar l’atribut, es pot substituir 

pel pronom en:  

   Que n’és, de simpàtic, l’Ernest! 
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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 CD i de CI 

formes usos exemples 

el, la, els, les Substitueixen CD 

determinats. 

-–He comprat els 

bitllets. 

-–Els has comprat de 

veritat? 

en Substitueix un CD 

indeterminat. 

-–Vull tomàquets. 

-–Quants en vols? 

ho Substitueix el CD 

neutre (això, allò). 

-–Has vist això? 

-–No ho he vist. 

li Substitueix un CI de 

tercera persona del 

singular. 

Li he escrit una carta. 

els Substitueix un CI de 

tercera persona del 

plural. 

Els he trucat. 
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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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Adjectius invariables 
  -ista     altruista 

  -aire     rondinaire  

  -ble     amable 

  -ant     elegant 

  -ent     convincent 

  -il      humil 

  -al      lleial 

  Era un home / una dona altruista i amable 
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El condicional 
       cantar    córrer    perdre    sortir 

Jo    cantaria   correria   perdria   sortiria 

Tu    cantaries  correries  perdries  sortiries 

Ell    cantaria   correria   perdria   sortiria 

Nosaltres cantaríem  correríem  perdríem   sortiríem 

Vosaltres cantaríeu  correríeu  perdríeu  sortir íeu  

Ells  cantarien  correrien  perdrien  sortir ien 
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Conduir 

Jo conduiria 

Tu conduiries 

Ell conduiria 

Nosaltres conduiríem 

Vosaltres conduiríeu 

Ells conduirien 

 

Dormir 
Jo dormiria 

Tu dormiries 

Ell dormiria 

Nosaltres dormiríem 

Vosaltres dormiríeu 

Ells dormirien 

 

 

 

Sortir 

Jo sortiria 

Tu sortiries 

Ell sortiria 

Nosaltres sortiríem 

Vosaltres sortiríeu 

Ells sortirien 

 

 

 

 

 

 

 

Dutxar-se 
Jo em dutxaria 

Tu et dutxaries 

Ell es dutxaria 

Nosaltres ens dutxaríem 

Vosaltres us dutxaríeu 

Ells es dutxarien 

 

 

 

 

 

 

Cantar 

Jo cantaria 

Tu cantaries 

Ell cantaria 

Nosaltres cantaríem 

Vosaltres cantaríeu 

Ells cantarien 

Arribar 

Jo arribaria 

Tu arribaries 

Ell arribaria 

Nosaltres arribaríem 

Vosaltres arribaríeu 

Ells arribarien 

 

El condicional dels verbs en  

-ar i en -ir 
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El condicional dels verbs 

irregulars en -ndre 

Respondre 

Jo respondria 

Tu respondries 

Ell respondria 

Nosaltres respondríem 

Vosaltres respondríeu 

Ells respondrien 

 

Vendre 
Jo vendria 

Tu vendries 

Ell vendria 

Nosaltres vendríem 

Vosaltres vendríeu 

Ells vendrien 

 

 

 

Aprendre 

Jo aprendria 

Tu aprendries 

Ell aprendria 

Nosaltres aprendríem 

Vosaltres aprendríeu 

Ells aprendrien 

 

 

 

 

 

 

 

Reprendre 
Jo reprendria 

Tu reprendries 

Ell reprendria 

Nosaltres reprendríem 

Vosaltres reprendríeu 

Ells reprendrien 

 

 

 

 

 

 

Prendre 

Jo prendria 

Tu prendries 

Ell prendria 

Nosaltres prendríem 

Vosaltres prendríeu 

Ells prendrien 

Encendre 

Jo encendria 

Tu encendries 

Ell encendria 

Nosaltres encendríem 

Vosaltres encendríeu 

Ells encendrien 
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El condicional dels verbs  

voler i poder 

poder 
Jo podria 

Tu podries 

Ell podria 

Nosaltres podríem 

Vosaltres podríeu 

Ells podrien 

voler 
Jo voldria 

Tu voldries 

Ell voldria 

Nosaltres voldríem 

Vosaltres voldríeu 

Ells voldrien 
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El condicional dels verbs tenir i 

venir 

venir 
Jo vindria 

Tu vindries 

Ell vindria 

Nosaltres vindríem 

Vosaltres vindríeu 

Ells vindrien 

tenir 
Jo tindria 

Tu tindries 

Ell tindria 

Nosaltres tindríem 

Vosaltres tindríeu 

Ells tindrien 

 

Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca 

Elemental 1 – Unitat 4 



El condicional dels verbs 

 fer i anar 

anar 
Jo aniria 

Tu aniries 

Ell aniria 

Nosaltres aniríem 

Vosaltres aniríeu 

Ells anirien 

 

fer 
Jo faria 

Tu faries 

Ell faria 

Nosaltres faríem 

Vosaltres faríeu 

Ells farien 
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La perífrasi d’obligació amb 

el verb haver 
 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 

 

 

Condicional del verb haver 

 

jo            hauria de portar 

tu      hauries de portar 

ell, ella, vostè       hauria de portar 

nosaltres           hauríem de portar 

vosaltres    hauríeu de portar 

ells, elles, vostès  haurien de portar 
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Perífrasi d’obligació 
amb el verb CALDRE 

  Present del verb CALDRE 

   
   Cal que sigui responsable 

 

  Condicional del verb CALDRE 
 

   Caldria que fos imaginatiu 
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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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El pronom de complement 

preposicional HI 
  

 El pronom hi substitueix els 
complements preposicionals introduïts 
per qualsevol preposició que no sigui 
de. 

    En Martí pensa en el llibre de la Júlia 

    En Martí hi pensa 
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El pronom de complement 

preposicional EN 

El  pronom en substitueix els 

complements preposicionals 

introduïts per la  preposició de. Cal 

utilitzar la forma n’ quan el verb 

comença amb vocal o hac muda. 
     

     Estic enamorat de la Joana 

     N’estic enamorat 
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Imperfet de subjuntiu (1) 

 

Escoltés     corrés    batés 

Escoltessis    corressis   batessis 

Escoltés     corrés    batés 

Escoltéssim    corréssim   batéssim 

Escoltéssiu         corréssiu      batéssiu 

Escoltessin         corressin           batessin 
 

 

-AR          -ER         -RE 

 

ESCOLTAR                     CÓRRER            BATRE                             
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Imperfet de subjuntiu (2) 

 

 obrís      dividís 

 obrissis    dividissis 

 obrís      dividís 

 obríssim    dividíssim 

 obríssiu          dividíssiu 

 obrissin                  dividissin 
 

 

      -IR         INCOATIUS 

 

     OBRIR                 DIVIDIR                             
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Imperfet de subjuntiu (verbs 

irregulars)  
 SER      TENIR     FER 

   fos      tingués     fes 

 fossis     tinguessis    fessis 

 fos      tingués     fes 

 fóssim    tinguéssim   féssim 

 fóssiu    tinguéssiu    féssiu 

 fossin    tinguessin    fessin 
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El subjuntiu del verb voler 
present                            imperfet 

vulguin Ells, elles, vostès 

vulgueu Vosaltres 

vulguem Nosaltres 

vulgui Ell, ella, vostè 

vulguis Tu 

vulgui Jo 

volguessin Ells, elles, vostès 

volguéssiu Vosaltres 

volguéssim 
 

Nosaltres 

volgués Ell, ella, vostè 

volguessis Tu 

volgués Jo 
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puguin Ells, elles, vostès 

pugueu Vosaltres 

puguem Nosaltres 

pugui Ell, ella, vostè 

puguis Tu 

pugui Jo 

poguessin Ells, elles, vostès 

poguéssiu Vosaltres 

poguéssim Nosaltres 

pogués Ell, ella, vostè 

poguessis Tu 

pogués Jo 

El subjuntiu del verb poder 
present                            imperfet 
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El subjuntiu del verb veure 
present                            imperfet 

vegin Ells, elles, vostès 

vegeu Vosaltres 

vegem Nosaltres 

vegi Ell, ella, vostè 

vegis Tu 

vegi Jo 

veiessin Ells, elles, vostès 

veiéssiu Vosaltres 

veiéssim 
 

Nosaltres 

veiés Ell, ella, vostè 

veiessis Tu 

veiés Jo 
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El subjuntiu del verb estar 
present                            imperfet 

estiguin Ells, elles, vostès 

estigueu Vosaltres 

estiguem Nosaltres 

estigui Ell, ella, vostè 

estiguis Tu 

estigui Jo 

estiguessin Ells, elles, vostès 

estiguéssiu Vosaltres 

estiguéssim 
 

Nosaltres 

estigués Ell, ella, vostè 

estiguessis Tu 

estigués Jo 
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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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Combinacions 
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1. Vull uns pantalons que tinguin brodats 
Present d’indicatiu    Present de subjuntiu 

2. He desitjat un robot que faci les feines de casa 
    Passat recent     Present de subjuntiu 

 3. Demanaré un plat que no porti carn 
      Futur     Present de subjuntiu 

 

 

3. Caldria un miracle que solucionés el problema 
   Condicional     Imperfet de subjuntiu 

 

2. Va dir que no ho repetissis més 
  Passat llunyà  Imperfet de subjuntiu 

 

Present de subjuntiu 

Imperfet de subjuntiu 

 1. Volia un cotxe que fos descapotable 
Imperfet d’indicatiu   Imperfet de subjuntiu 



Donar consells 
Et recomano que         

Val més que     + present de subjuntiu 

T’aconsello que 

 Et recomano que et tranquil·litzis i gaudeixis més de la vida 

Et recomanaria que         

Valdria més que    + imperfet de subjuntiu 

T’aconsellaria que 

 Valdria més que fessis un viatge a un lloc paradisíac 

Jo, de tu, 

Jo, en el teu cas,      + condicional 

Jo, si fos de tu, 

  Jo, si fos de tu, parlaria amb ell 
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