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1. Verbs: el present (1) 

2. Verbs: el present (2) 

3. Verbs: el present (3) 

4. Anar i anar-se’n 

5. Vestir-se 
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Verbs: el present (1) 
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En català hi ha tres conjugacions, segons 

com acaben els verbs: 

 -AR   1a. conjugació  menjar 

 -ER/-RE 2a. conjugació  aprendre 

            témer 

 -IR   3a. conjugació  dormir 

   



Verbs: el present (2) 

Els verbs de la 3a. conjugació 

(-IR) poden ser incoatius o no: 

 dormir   jo dormo 

 servir    jo serveixo 
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Conduir (-IR 

incoatiu) 

Jo condueixo 

Tu condueixes 

Ell condueix 

Nosaltres conduïm 

Vosaltres conduïu 

Ells condueixen 

 

Aprendre (-RE) 
 

Jo aprenc 

Tu aprens 

Ell aprèn 

Nosaltres aprenem 

Vosaltres apreneu 

Ells aprenen 

 

Dutxar-se (-AR 

reflexiu) 

Jo em dutxo 

Tu et dutxes 

Ell es dutxa 

Nosaltres ens dutxem 

Vosaltres us dutxeu 

Ells es dutxen 

 

Dormir (-IR) 

Jo dormo 

Tu dorms 

Ell dorm 

Nosaltres dormim 

Vosaltres dormiu 

Ells dormen 

Córrer (-ER) 

Jo corro 

Tu corres 

Ell corre 

Nosaltres correm 

Vosaltres correu 

Ells corren 

Arribar (-AR) 

Jo arribo  

Tu arribes 

Ell arriba 

Nosaltres arribem 

Vosaltres arribeu 

Ells arriben 

 

Verbs: el present (3) 
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 ANAR 

  Jo vaig 

 Tu vas 

 Ell, ella, vostè va  

 Nosaltres anem 

 Vosaltres aneu 

 Ells, elles, elles van 

 

ANAR-SE’N 

 Jo me’n vaig 

Tu te’n vas 

Ell, ella, vostè se’n va  

Nosaltres ens n’anem 

Vosaltres us n’aneu 

Ells, elles, vostès se’n van 
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VESTIR-SE 

    Jo em vesteixo 

    Tu et vesteixes 

    Ell, ella, vostè es vesteix  

    Nosaltres ens vestim 

    Vosaltres us vestiu 

    Ells, elles, elles es vesteixen 
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temporals 
 

verbs en –ar (1a 
conjugació)  

  al matí 

al migdia 

a la tarda 

al vespre 

a la nit 

cada dia, cada setmana... 

havent dinat, havent sopat... 

aviat 

d’hora 

tard 

sempre 

sovint 

de vegades, a vegades 

de tant en tant 

alguna vegada, algun cop 

mai 

després 

abans 
  

 

anar 

despertar-se 

llevar-se 

dutxar-se, banyar-se, rentar-se 

menjar 

esmorzar, dinar, berenar, 

sopar 

passejar 

treballar 

començar, acabar, plegar 

comprar 

trobar 

escoltar, mirar 

tornar 

preparar 

quedar-se 

parlar 

agafar 

marxar 

 

 

Jo sovint em llevo a 

les set del matí  
 

Tasca: accions quotidianes (1) 

Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca 

Bàsic 1 – Unitat 5 



Què fas normalment cada dia?

Utilitza els verbs següents: llevar-se, dutxar-se, preparar, esmorzar,

anar a treballar, dinar, tornar, plegar, berenar, sopar, mirar la TV, anar a

dormir.

Què fas els caps de setmana?

Utilitza els verbs següents: quedar-se a casa, sortir, anar de compres/

d'excursió/ a passejar/ a jugar/ al cine/ al teatre...

Tasca: accions quotidianes (2) 
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Cada dia em llevo a dos quarts de set del matí. Em dutxo i 
em vesteixo. De seguida esmorzo. Surto de casa a les set i 
començo a treballar a dos quarts de vuit. Acabo a la una i 
vaig a casa. Faig el dinar, dino i després rento els plats. A 
vegades em quedo a dinar en un restaurant a prop de la 
feina. A la tarda, torno a treballar a les tres i plego a dos 
quarts de sis. Llavors passejo una mica o vaig a comprar. De 
tant en tant em trobo amb els meus amics i anem a sopar 
junts. Després de sopar, sovint miro la televisió. Quasi 
sempre vaig a dormir a quarts de dotze. 

Què faig normalment? 
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