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L’imperatiu i el present de 

subjuntiu dels verbs regulars

Jo canto Jo canti

Tu cantes Tu canta Tu cantis

Ell canta Ell canti Ell canti

Nosaltres cantem Nosaltres cantem Nosaltres cantem

Vosaltres canteu Vosaltres canteu Vosaltres canteu

Ells, elles, vostès 

canten

Ells, elles, vostès

cantin

Ells, elles, vostès

cantin

Present d’indicatiu              Imperatiu                Present de subjuntiu
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Present de subjuntiu (1)
El  present de subjuntiu expressa:

1. Indica accions que són condició d'unes altres, desigs o 

fets causals. Normalment va precedit de que.

Desitjo que estiguis bé

Necessito que m’ajudis

2. Es fa servir com a imperatiu en la modalitat negativa.

No cridis

No diguis això
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Present de subjuntiu (2)

Escolti obri divideixi

Escoltis obris divideixis

Escolti obri divideixi

Escoltem obrim dividim

Escolteu obriu dividiu

Escoltin obrin                  divideixin

-AR -IR INCOATIUS

ESCOLTAR                      OBRIR DIVIDIR
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Expressem desitjos

Ara és el teu torn…
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La mare de la Caputxeta dona 

ordres en negatiu:
No et desviïs 

del camí.

No parlis amb 

desconeguts.

No 

t’entretinguis.
Afegeix-ne més…

-No…

-No…

…
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El present de subjuntiu: 

verbs irregulars (1)

Si la primera persona del present d’indicatiu

acaba en -c, caldrà escriure gu al present de
subjuntiu.

Present de d’indicatiu Present de subjuntiu

TENIR Jo tinc (que) jo tingui

ESTAR Jo estic (que) jo estigui

VENIR Jo vinc (que) jo vingui
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Present de subjuntiu: 

verbs irregulars (2)

SER TENIR FER

sigui tingui faci

siguis tinguis facis

sigui tingui faci

siguem tinguem fem

sigueu tingueu feu

siguin tinguin facin
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Present de subjuntiu: 

verbs irregulars (3)

VOLER PODER VEURE ESTAR

vulgui pugui vegi estigui

vulguis puguis vegis estiguis

vulgui pugui vegi estigui

vulguem puguem vegem estiguem

vulgueu pugueu vegeu estigueu

vulguin puguin vegin estiguin
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Preposició de
Cal utilitzar la preposició de davant d’un adjectiu o 

dels quantitatius més, menys i tan quan el nom està 

sobreentès. 

M’agraden dos jerseis, un de vermell i un altre de blau. 

També, quan el nom està substituït pel pronom de 

complement directe indeterminat en.

—Vols una brusa fosca?

—No, en tinc una de negra.
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