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L’imperfet 

Jo esternudava Jo sabia Jo tenia 

Tu esternudaves Tu sabies Tu tenies 

Ell esternudava Ell sabia Ell tenia 

Nosaltres esternudàvem Nosaltres sabíem Nosaltres teníem 

Vosaltres esternudàveu Vosaltres sabíeu Vosaltres teníeu 

Ells, elles, vostès esternudàvem Ells, elles, vostès sabien Ells, elles, vostès tenien 

 -AR         -ER      -IR 

Esternudar      Saber          Tenir  
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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 
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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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Donar ordres 
Imperatiu 
      

   Fes els deures de català 

 

No + present de subjuntiu 
     

   No t’enfadis amb mi 
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Estil directe i indirecte 

Estil directe: 

El meu avi em deia: “Vine amb mi a la 

font” 

 

Estil indirecte: 

El meu avi em deia que no tornés tard a 

casa 
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Tractament de cortesia 

Vostè 

Senyor Garcia, què demanarà per dinar? 

 

Vós 

Pare, digueu-me què li han fet al riu que 

ja no canta 
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Estructura de la carta                               
          Data   Barcelona, 12 d’abril de 2014 

 

   Salutació    Hola, Carla, 

Introducció           Com estàs? T’escric aquesta carta per convidar-  

    te a la  meva   festa   d’aniversari  el dia  25  d’abril.  

    Serà a les 9 del vespre al centre social de Piera. 

  Exposició        Com que fa molt que no ens veiem, vull aprofitar  

     aquest   moment   tan  especial  per  retrobar-nos  i  

    recordar  les  experiències  inoblidables   que   hem  

    compartit.  

 Conclusió         Espero que et puguis organitzar. Em faria molt  

    feliç que vinguessis. 

       Comiat  Fins aviat, 

  Signatura   Anna 
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