ESTRUCTURES PER EXPRESSAR EL GRAU DE CERTESA
Per expressar la seguretat
davant d’un fet futur, podem
fer servir estructures com ara:
està previst, es dóna per fet,
no hi ha dubte, tal com estava
programat, se sap del cert,
tenim per cert…

Per expressar la probabilitat davant d’un fet
futur, podem fer servir estructures com ara:
probablement, es calcula, segurament, tot
indica, cal esperar…
A més, NO es pot fer en futur, cal emprar-hi
la perífrasi deure (conjugat) + infinitiu.
Quina hora és? Deuen ser les 9 (MAI: “seran” les 9)

També podem expressar la possibilitat que un fet futur s’esdevingui (la
qual cosa implica un grau major d’incertesa respecte de la probabilitat)
fent servir estructures com ara: és possible, es pot donar el cas,
potser, pot ser que, possiblement, no seria estrany…
No confonguis l’adverbi potser amb la perífrasi verbal pot ser que. Per
distingir-les, tingues en compte que potser va seguit d’un verb conjugat
en indicatiu, mentre que pot ser que demana que el verb es conjugui en
subjuntiu.
Potser vindrà demà.
Pot ser que vingui demà.

I volem expressar el desig que
succeeixi un fet, aquestes
estructures et poden ser útils:
tant de bo, no aniria malament,
voldríem, seria desitjable…

I volem expressar el temor que
succeeixi un fet, aquestes
estructures et poden ser útils:
tant de bo que no, es tem, ningú
no voldria que…

Quan volem expressar una condició, a més de la conjunció si, també
podem utilitzar: a condició que, només que, en cas de, en cas que, si no
és que, posat que, mentre, tret que, llevat que…
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ELS TEMPS VERBALS EN LES ORACIONS CONDICIONALS

La conjunció si introdueix un condició o fa una hipòtesi en el present que es
projecta cap al futur. Cal tenir en compte, però, els temps verbals que utilitzem en
cada cas.
• Utilitzem

el mode indicatiu per introduir una condició que és possible que es
realitzi, que és factible que s’esdevingui:
Si ho expliques així,

no ho entendran / entenen.

PRESENT D'INDICATIU

Si ho explicaves així,

FUTUR

PRESENT D’INDICATIU

ho entendrien.

PRETÈRIT IMPERFET D'INDICATIU

CONDICIONAL

•Utilitzem el mode subjuntiu quan la condició és una hipòtesi i, per tant, no és
gaire possible que es dugui a terme:
Si ho expliquessis d'una altra manera,
IMPERFET DE SUBJUNTIU

ho entendrien.
CONDICIONAL

• Quan

s'utilitzen temps verbals compostos, la condició és impossible que es
realitzi.
Si ho haguessis explicat amb més exemples,
PRETÈRIT PLUSQUAMPERFET DE SUBJUNTIU

t'haurien entès millor.
CONDICIONAL COMPOST

La resta de connectors condicionals només admeten el verb conjugat en
subjuntiu o bé un infinitiu.
En cas que em necessitis, t’ajudo / t’ajudaré.
En cas que m’haguessis necessitat, t’hauria ajudat
En cas de necessitar-me, t’ajudaria.
Posat que em necessitessis, t’ajudaria.
Mentre em necessitis, t’ajudaré.
Llevat que em necessitis, no vindré a la festa.
Vindré a condició que m’ofereixis feina.
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Omple els espais buits amb la forma correcta:
1. Van declarar que _________________________ (tornar) enrere si haguessin
sentit cap soroll sospitós.
2. Hauries viscut més bé, si ___________________ (fer) el que havies de fer.
3. Si ell volgués, el ______________ (treure) d’aquí, aquest moble.
4. Si m’hagués fet cas, no __________________ (trobar) tan sol.
5. ________________________ (prendre) una altra decisió, si els ho haguéssim
advertit.
6. En cas que ens hi haguessin convidat, tampoc no sé si hi_______________
(anar).
7. Si en Jordi ______________ (voler) alguna cosa, prou que ho diria!
8. Llevat que no _______________ (poder) pagar, no suspendrem la festa.
9. Em va dir que fent-ho així era lògic que no t’hagués anat bé, però que si
______________________ (provar) la seva recepta, te n’ ________________
(sortir) a la primera.
10. Mentre no et _____________ (veure) un metge, no sabràs què tens.
11. Si et deixaven triar, tu on ____________ (anar), a París o a Roma?
12. Estaríem més amples si tots ens ________________ (treure) els abrics.
13. Si vol passar tranquil, ____________-ho (fer) per aquella banda.
14. Mentre no ___________ (creure, tu) el que et dic, no podré explicar-te res
més.
15. Agafem-nos fort! Si ______________ (caure) en aquest riu difícilment en
podríem sortir.
16. Mentre no ______________ (estar) més ben preparats, no hi podrem
participar.
17. En cas que ______________ (voler) venir a l’excursió, has de decidir-te aviat.
Les places són limitades.
18. Si jo em ____________ (treure) el barret, tindré fred.
19. Haurem d’anar-hi caminant, mentre no ____________ (estar) arreglat el
cotxe.
20. Si ho ________________ (creure) convenient, canviaríem el dia de visita.
21. _________________ (treure, jo) a passejar el gos a condició que tu rentis els
plats de dinar.
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22. Mentre ________________ (continuar) rient-te de mi, no et dirigiré la paraula.
23. Us esgarrifaríeu de cap a peus si _________________ (saber) què ha passat.
24. Us deixaran entrar en la seva festa a condició que hi ______________ (venir)
disfressats.
25. Hauràs d’estar preparada, si el teu exmarit _______________ (voler) portar la
seva nova parella a la festa d’aniversari de l’Ernest.
26. Mentre no ______________ (reconèixer) el teu problema, no et podrem
ajudar.
27. Si jo ________________ (conèixer) l’home dels meus somnis en aquest
viatge, seràs la primera de saber-ho.
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