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Els verbs ser i estar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercici. Completa les frases següents amb els verbs ser  o estar. 
 

1. Els llibres sempre han de  ........................ a l’abast. 
2. Ja fa un parell de dies que en Pere  ........................ de mala lluna. 
3. Aquell local  ........................ molt brut. 
4. Els mesos de juliol i agost  ........................ a Blanes. 
5. L’oficina  ........................ oberta de nou a una. 
6. Posa bé el quadre que  ........................ tort. 
7. Aquesta bombeta  ........................ fluixa, té pocs vats. 
8. Aquesta bombeta  ........................ fluixa, no  ........................ prou 

enrosacada. 
9. L’aigua  ........................ transparent. 
10.Que bona que  ........................ aquesta sopa! 
11.La feina ja  ........................ acabada. 
12.  La feina va ................................. acabada pels alumnes de 4t. 

  
  

Ser 
 
Per indicar lloc (puntual) 
On són les claus. 
En Pere és a classe. 
La policia és al costat de... 
 
ANIMATS 
Qualitats/estats permanents 
La Maria és morena. 
En Ramon és alegre. 
 
Els estats civils 
El gat és mort. 
Aquell home és/està casat. 
En Pau és/està solter. 
 
INANIMATS 
Gustos 
El cafè és fred. 
Aquell peix és salat. 
 
Qualitats essencials 
La neu és blanca. 
El bastó és tort. 
El bar és brut. 
 
Casos de vacil·lació 
La porta és tancada. 
El llum és obert. 
El gerro és trencat. 
Els raïms són madurs. 
 
*En aquests casos és preferible l’ús del 
verb ser perquè és més genuí i més 
espontani en català. 

Estar 
 
Permanència o durada en un lloc 
Estic a Olot des del 1994. 
Estaré dues hores al despatx. 
 
 
Qualitats/estats no permanents 
La Maria està morena. 
En Ramon està alegre. 
 
Alguns estats civils per influència del 
castellà 
Està casat. 
Està solter. 
 
 
Combinació amb preposicons 
Està de tres mesos. 
Estem a punt d’acabar. 
 
 
 
 
Per diferenciar estats 
 
El quadre està tort. 
El bar està brut. 
 
Casos de vacil·lació 
La porta està tancada. 
El llum està obert. 
El gerro està trencat. 
Els raïms estan madurs. 


