
SOLUCIONS EXERCICIS DE VERBS  

Pàg. 106. Exercici 6 

1. Qui ens vulgui ajudar només ens ho ha de dir. 

2. Quan facis la dieta que t’han recomanat, et trobaràs millor. 

3. Va sortir de la sala de vistes amb la cara bullint. 

4. El mes vinent prendrà una decisió respecte a l’imputat. 

5. Gairebé sempre diem el que pensem. 

6. Això no ho podeu entendre? 

7. Si demà pretens guanyar el cas has d’estudiar de valent. 

8. Mentre vosaltres prepareu les carxofes, jo aniré encenent el foc. 

9. L’advocat li ha aconsellat que recorri contra la sentència. 

10. T’imposaran una sanció perquè has desobeït l’ordre d’allunyament. 

Pàg. 106-107. Exercici 7 

1. Si no em traduïu la carta no la podré entendre. 

2. El Felip està contentíssim ja que l’han absolt de tots 

els càrrecs. 

3. Era impactant veure’l assegut al banc dels acusats. 

4. Aquest detall és important que el facis constar a la 

declaració. 

5. M’agradaria que sabessis que estàs en bones mans. 

6. Ara em prenc/prendré la pastilla per a la tos. 

7. No digueu a ningú que han detingut el vostre germà. 

8. Em sembla que ens hem confós de sala de vistes. 

9. Si avui els jutges no els absolen, tenim el cas perdut. 

10. Sempre ens tractava com si fóssim petits. 

pàg. 107. Exercici 8 

1. L’Hèctor no rep mai els correus electrònics que li envio. 

2. Aquesta vegada no s’ha cregut el que li hem explicat. 

3. Quan surti dels jutjats aniré cap al centre comercial. 

4. Esperem que la Marina aparegui abans de les dues. 

5. Ja hem batut els ous per fer la truita. 



6. Quan puguis venir, avisa’ns! 

7. Si no estigués tan cansada, vindria a la festa. 

8. Quan canviï la seva actitud, en tornarem a parlar. 

9. Encara no conec el nou funcionari del Jutjat Penal núm. 6. 

10. Aquest matí l’Eloi ha rebutjat la feina que li han ofert. 

Pàg. 107. Exercici 9 

1. Han de presentar la feina avui, perquè la setmana vinent l’empresa tanca. 

2. Heu de ser puntuals al judici. 

3. Haurem d’arreglar la nevera si ens hi volem quedar tants dies. 

4. Haurien de cridar una ambulància. 

5. Ho havia de fer l’advocat per, així, donar exemple. 

6. No va haver d’agafar el cotxe després del sopar. 

7. Si has de venir per al trasllat, ja t’avisarem. 

8. No ho havies de portar fins demà a la tarda. 

9. Haureu de dur la documentació dins del termini establert. 

10. No has de triar la plaça fins al juny. 


