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Imperfet de subjuntiu 
 

 

  -AR        -IR          INCOATIUS 

    ESCOLTAR    OBRIR            DIVIDIR 

 

 escoltés     obrís      dividís 

 escoltessis    obrissis     dividissis 

 escoltés     obrís      dividís 

 escoltéssim    obríssim     dividíssim 

 escoltéssiu          obríssiu           dividíssiu 

 escoltessin         obrissin                            dividissin 
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Imperfet de subjuntiu (alguns 

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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Combinacions 
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1. Vull uns pantalons que tinguin brodats 
Presentd’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 
Imperfetd’indicatiuImperfetdesubjuntiu 



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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El pronom HI de lloc 
 El pronom hi indica lloc. En el cas d’una recepta de 

cuina, cal utilitzar-lo quan se sobreentén el plat, el 

recipient, etc., i també quan l’hem especificat a l’inici de 

la frase. 

 Poseu una cassola al foc. Quan l’aigua bulli tireu-hi l’arròs 
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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 

hi hi -hi -hi 



El pronom EN de lloc 
 El pronom en serveix per substituir els complements de 

lloc quan van precedits de la prep. de. 

     Agafeu el pebrot i traieu-ne les llavors 
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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 

en n’ -ne ‘n 



L’imperatiu:verbsen-ar 

 

 
CANTAR   Present           Imperatiu 
 

 

Jo      baixo                

Tu      baixes    baixa             

Ell     baixa              baixi 

Nosaltres   baixem     baixem 

Vosaltres   baixeu     baixeu 

Ells     baixen         baixin 
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L’imperatiu:verbsen-er/-re 

   Escórrer 

 escorre 

 escorri 

 escorrem 

 escorreu 

 escorrin 

  Batre 

 bat 

 bati 

 batem 

 bateu 

 batin 
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L’imperatiu:verbsen-ir 

   Bullir 

 bull 

 bulli 

 bullim 

 bulliu 

 bullin 

   Amanir 

 amaneix 

 amaneixi 

 amanim 

 amaniu 

 amaneixin 
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