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Solucionari: 
Activitats dels verbs irregulars 
 
 

1- Completeu aquestes sèries: 
Present d’indicatiu Imperfet d’indicatiu imperatiu 
Jo caic nos. quèiem        caigui                ell 
tu  seus vos. sèieu         seieu                 vos. 
ell  beu elles bevien         beu                    tu 
nos. veiem jo  veia         vegin                elles 
vos.  voleu tu volies         vulguem            nos.   
ells   poden ella  podia         pugi                   ella 
tu dones jo donava         dóna                    tu 
ella elles rebien           rebin                ells 
jo surto tu sorties         sortiu vos. 

 
2- Completeu les sèries següents: 

Infinitiu futur pres. subjuntiu imp. subjuntiu pret. perf. 
simple 

anar jo  aniré jo vagi jo anés jo aní 
voler tu  voldràs tu  vulguis tu volguessis tu volgueres 
mirar ell  mirarà ell miri ell mirés ell mirà 
ocórrer nos. 

ocorrerem 
nos. 
ocorreguem/ocorrem 

nos. 
ocorreguéssim 

nos. 
ocorreguérem 

valer vos. valdreu vos. valgueu vos. valguéssiu vos. valguéreu 
menjar ells menjaran ells mengin ells mengessin ells menjaren 
 

3- Completeu les sèries següents en la segona persona del plural: 
Infinitiu Imperatiu condicional pret. ant. simple 
tossir tossíssiu tossiríeu haguéreu tossit 
néixer naixeu naixeríeu haguéreu nascut 
dur dueu duríeu haguéreu dut 
dir digueu diríeu haguéreu dit 
anar aneu aniríeu haguéreu anat 
 

4- Completeu les sèries següents: 
 Infinitiu gerundi participi 
conec conèixer coneixent conegut 
pugeu poder podent pogut 
absolia absoldre absolent absolt 
sabés saber sabent sabut 
restabliré restablir restablint restablert 
concloc concloure concloent conclòs 
veia veure veient vist 
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5- Completeu les sèries següents amb la 2a. persona del plural 
 pres. ind. pres. subj. imperatiu 
saber sabeu sapigueu sapigueu 
valer valeu valgueu valeu 
tenir teniu tingueu teniu o tingue 
cabre cabeu capigueu cabeu 
conèixer coneixeu conegueu coneixeu 
veure veieu vegeu vegeu o veieu 
dir dieu digueu digueu 
 

6- Feu una frase amb cadascuna de les formes verbals següents: 
despès     ........................................................................................................................ 
cabré       ........................................................................................................................ 
prevalia   ....................................................................................................................... 
he cuit    ........................................................................................................................ 
coneguessis ................................................................................................................... 
vés          ........................................................................................................................ 
caiguéssim .................................................................................................................... 
estret     ......................................................................................................................... 
                       (resposta oberta) 
 
7- Passeu les següents ordres a prohibicions: 

- Porta el cotxe  ?   No portis el cotxe 
- Traieu-vos els abrics ?   No us tragueu els abrics 
- Menja tota la carn  ?   No mengis tota la carn 
- Correu si no voleu que us atrapin  ?  No corregueu/correu si no ... 
- Viu al teu aire  ?   No visquis al teu aire 
- Estigues quieta! ?   No t’estiguis quieta 
- Vull el que és meu!   ?   No vulguis el que és meu 
- Encén la calefacció!  ?   No encenguis la calefacció 

 
8- Ompliu els espais en blanc amb la forma verbal adequada dels verbs que us 

donem entre parèntesi: 
- Si jo .............pogués......... (poder), no ho faria 
- Quan ..........vengui........... (vendre) el terreny, em compraré un cotxe 
- Jo .......visc............... (viure) a Barcelona 
- ..........Té............... (tenir) tanta feina, no sé per què se’n busca més 
- Em sembla que està ............caient   ...... (caure) en una depressió 
- Ha .....prevalgut................. (prevaler) la meva opinió 
- Pertanyent......... (pertànyer) a aquesta família, ho té tot solucionat 
- Quan arribis, ...........bull......... (bullir) la pasta 
- Aquest peix ....put................ (pudir) de mala manera 
- Encara es ....ressent .......... (ressentir) d’aquell terrible accident 
 

9- Ompliu els espais en blanc amb la forma adequada dels verbs ser o estar 
- El teatre Tívoli .......és............... molt a prop d’aquí 
- Aquesta senyora ........està.............. molt malalta 
- Que hi .......és................. la Marta? 
- No, ......és............... a la Facultat i s’hi ......estarà....... fins a les 3 
- Les cireres ja .......estan............. madures 
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- Els veïns ......són ............... fora 
- En Pere ........està............. molt preocupat 
- L’edifici .......és ............... allà on t’havia dit 
- Vaig ..........estar............ molta estona a arribar 


