
17 vegades la mateixa història! Cada volta amb un temps 

diferent! 

1.Completa aquest text amb el Present d’Indicatiu dels verbs del 

parèntesi. 

LA FAMÍLIA SOLER 

Els Soler ________(ser) una família tradicional. _________ al carrer 

Borriana número 22 (viure). Cada matí, el sr.Soler ________(obrir) 

el garatge i  ___________el cotxe(agafar)._____________els 

xiquets a escola (acompanyar) i ____________al seu treball(acudir). 

La senyora Soler _______(fer), mentrestant, la feina de casa. 

________la pols(llevar), _______els llits(fer) i 

_________l’aspiradora(passar). Després,___________a 

comprar(eixir).Quan _____________(arribar) de nou a casa, 

_____________taula(parar).________________tots junts(dinar). 

Després de dinar,la sra Soler __________al llit (anar) i 

_____________la migdiada(fer).Algunes vegades, de vesprada, les 

seues amigues ____________a visitar-la(venir), i_____________una 

tassa de te o de café(prendre) o _____________juntes(anar) a fer 

una volta, o al cinema. En algunes ocasions, _____________(llavar) 

o _____________(estendre) la roba, o bé _________(planxar). A 

mitja vesprada, els xiquets _______________(tornar) de l’escola 

més enjorn i _______________(berenar) alguna cosa. La sra Soler 

els ______________(deixar) jugar amb els amics fins l’hora de 

sopar. Mentrestant,el sr. Soler ___________(tornar) de la feina, 

cansat com sempre. Sort que la seua dona l’____________(esperar) 

amb un bes i les sabatilles preparades. Llavors, els xiquets 

___________(ser) els que __________(parar) taula. 

___________(posar) damunt les estovalles, forquilles i ganivets, 

_____________(traure) el pitxer amb l’aigua i els plats fondos i 

plans, els tovallons i els gots. ___________(sopar) i 

________________(anar-se’n) cadascú a la seua habitació i 

_________(fer) els deures. La sra o el sr.Soler els 

_________(ajudar) sempre que _________(poder). Quan 

______________(acabar), el matrimoni _____________en la sala 

d’estar(asseure’s). El sr.Soler, segons els dies, _______________el 

diari(llegir),o______________la televisió(veure) una estona, 

acompanyat de la seua esposa, fins que les parpelles se’ls 

_______________(tancar) i _____________(gitar-se) per descansar. 

L’endemà els _______________(esperar) un altre dia tan dur com 

aquest. 

 



 

 

2.Completa aquest text amb el Pretèrit Imperfet d’Indicatiu dels 

verbs del parèntesi. 

LA FAMÍLIA SOLER 

Abans, els Soler _______(ser) una família tradicional. ________ al 

carrer Borriana número 22 (viure). Cada matí, el sr.Soler 

________(obrir) el garatge i ___________el 

cotxe(agafar).____________els xiquets a escola (acompanyar) i 

_____________al seu treball(anar). La senyora Soler 

____________(fer), mentrestant, la feina de casa. 

______________la pols(llevar), __________els llits(fer) i 

_________l’aspiradora(passar). Després,_______________a 

comprar(eixir).Quan ___________________(arribar) de nou a casa, 

__________________taula(parar). ____________________tots 

junts(dinar). Després de dinar,la sra.Soler _____________al llit 

(anar) i _____________________la migdiada(fer).Algunes vegades, 

de vesprada, les seues amigues ___________________a visitar-

la(venir), i_________________una tassa de te o de café(prendre) o 

____________________juntes(anar) a fer una volta, o al cinema. En 

algunes ocasions, ___________________(llavar) o 

____________________(estendre) la roba, o bé 

________________(planxar). A mitja vesprada, els xiquets 

____________________(tornar) de l’escola més enjorn i 

____________________(berenar) alguna cosa. La sra Soler els 

_____________________(deixar) jugar amb els amics fins l’hora de 

sopar. Mentrestant,el sr. Soler ______________(tornar) de la feina, 

cansat com sempre. Sort que la seua dona 

l’_______________(esperar) amb un bes i les sabatilles preparades. 

Llavors, els xiquets ________________(ser) els que 

______________________(parar) taula. _______________(posar) 

damunt les estovalles, forquilles i ganivets, 

__________________(traure) el pitxer amb l’aigua i els plats fondos 

i plans, els tovallons i els gots. _________________(sopar) i 

_____________________(anar-se’n) cadascú a la seua habitació i 

___________(fer) els deures. La sra o el sr.Soler els 

_________________(ajudar) sempre que 

___________________(poder). Quan 

___________________(acabar), el matrimoni 

____________________en la sala d’estar(asseure’s). El sr.Soler, 

segons els dies, ___________________el diari(llegir), 

________________la televisió(veure) una estona, acompanyat de la 

seua esposa, fins que les parpelles se’ls _______________(tancar) i 



__________________(gitar-se) per descansar. L’endemà els 

___________________(esperar) un altre dia tan dur com aquest. 

 

3.Completa aquest text amb el Perfet Simple d’Indicatiu dels 

verbs del parèntesi. 

LA FAMÍLIA SOLER 

Els Soler sempre________(ser) una família tradicional. Sempre 

____________ al carrer Borriana número 22 (viure). Aquell 

dia_____________(seguir) la rutina diària. El sr.Soler 

________(obrir) el garatge i___________el 

cotxe(agafar)._______________els xiquets a escola (acompanyar) i 

____________al seu treball(anar). La senyora Soler _________(fer), 

durant la primera part del matí, la feina de casa. ______________la 

pols(llevar), __________els llits(fer) i 

_________l’aspiradora(passar).Després,_______________a 

comprar(eixir).Quan ___________(arribar) de nou a casa, 

_____________taula(parar)._______________tots junts(dinar). 

Després de dinar,la sra.Soler _____________al llit (anar) i 

____________la migdiada(fer).Una mica més tard, les seues 

amigues______________a visitar-la(venir), i, primer, 

_________________una tassa de te (prendre) i ,a 

continuació,_______________juntes(anar) a fer una volta, esperant 

l’hora d’anar al cinema. La setmana anterior la sr.Soler, 

_____________(llavar), ______________(estendre) la roba, i la 

________________(planxar), per tant, volia descansar. A mitja 

vesprada, els xiquets ____________(tornar) de l’escola més enjorn i 

______________(berenar) alguna cosa. La sra Soler els 

_______________(deixar) jugar amb els amics fins l’hora de sopar. 

Mentrestant,el sr. Soler ______________(tornar) de la feina, cansat 

com sempre. Sort que la seua dona l’___________(esperar) a la 

porta, com cada dia,  amb un bes i les sabatilles preparades. Llavors, 

els xiquets________(ser) els que __________(parar) taula. 

_______________(posar) damunt les estovalles, forquilles i ganivets, 

____________(traure) el pitxer amb l’aigua i els plats fondos i plans, 

els tovallons i els gots.____________(sopar), _____________(anar-

se’n) cadascun a la seua habitació i ___________(fer) els deures. La 

sra o el sr.Soler els _____________(ajudar), com sempre.   Quan 

______________(acabar), el matrimoni _________________en la 

sala d’estar(asseure’s). El sr.Soler,________________el diari(llegir), 

i________________la televisió(veure) una estona, acompanyat de la 

seua esposa, fins que les parpelles se’ls _______________(tancar) i 

__________________(gitar-se) per descansar. L’endemà  

___________________(fou) un altre dia tan dur com aquell. 



 

4.Completa aquest text amb el Perfet Perifràstic d’Indicatiu dels 

verbs del parèntesi. 

LA FAMÍLIA SOLER 

Els Soler sempre________(ser) una família tradicional. Sempre 

____________ al carrer Borriana número 22 (viure). Aquell 

dia_______________(seguir) la rutina diària. El sr.Soler 

________(obrir) el garatge i  ___________el 

cotxe(agafar)._________________els xiquets a escola (acompanyar) 

i ________________al seu treball(anar). La senyora Soler 

____________(fer), durant la primera part del matí, la feina de casa. 

______________la pols(llevar), __________els llits(fer) i 

_________l’aspiradora(passar). Després,_______________a 

comprar(eixir).Quan ___________________(arribar) de nou a casa, 

__________________taula(parar). ____________________tots 

junts(dinar). Després de dinar,la sra.Soler _____________al llit 

(anar) i _____________________la migdiada(fer).Una mica més 

tard, les seues amigues ___________________a visitar-la(venir), i, 

primer, _________________una tassa de te (prendre) i ,a 

continuació,____________________juntes(anar) a fer una volta, 

esperant l’hora d’anar al cinema. La setmana anterior la sr.Soler, 

___________________(llavar), ____________________(estendre) 

la roba, i la ________________(planxar), per tant, volia descansar. 

A mitja vesprada, els xiquets ____________________(tornar) de 

l’escola més enjorn i ____________________(berenar) alguna cosa. 

La sra Soler els _____________________(deixar) jugar amb els 

amics fins l’hora de sopar. Mentrestant,el sr. Soler 

______________(tornar) de la feina, cansat com sempre. Sort que la 

seua dona l’_______________(esperar) a la porta, com cada dia,  

amb un bes i les sabatilles preparades. Llavors, els xiquets 

________________(ser) els que ______________________(parar) 

taula. _______________(posar) damunt les estovalles, forquilles i 

ganivets, __________________(traure) el pitxer amb l’aigua i els 

plats fondos i plans, els tovallons i els gots. 

_________________(sopar), _____________________(anar-se’n) 

cadascun a la seua habitació i ___________(fer) els deures. La sra o 

el sr.Soler els _________________(ajudar), com sempre.   Quan 

___________________(acabar), el matrimoni 

____________________en la sala d’estar(asseure’s). El sr.Soler,   

___________________el diari(llegir), i________________la 

televisió(veure) una estona, acompanyat de la seua esposa, fins que 

les parpelles se’ls _______________(tancar) i 



__________________(gitar-se) per descansar. L’endemà  

___________________(ser) un altre dia tan dur com aquell. 

 

5.Completa aquest text amb el Futur simple d’Indicatiu dels 

verbs del parèntesi. 

LA FAMÍLIA SOLER 

Ho han decidit. Els Soler sempre________(ser) una família 

tradicional i ____________com a tal(comportar-se) Sempre 

____________ al carrer Borriana número 22 (viure). Cada 

dia___________(seguir) la mateixa rutina diària. El sr.Soler 

________(obrir) el garatge i___________el 

cotxe(agafar)._____________els xiquets a escola (acompanyar) i 

____________al seu treball(anar). La senyora Soler 

__________(fer), durant la primera part del matí, la feina de casa. 

______________la pols(llevar),__________els llits(fer) i 

_________l’aspiradora(passar).Després,_____________a 

comprar(eixir).Quan_____________(arribar) de nou a casa, 

________________taula(parar).__________tots junts(dinar). 

Després de dinar,la sra.Soler___________al llit (anar) i 

___________la migdiada(fer).Una mica més tard, les seues amigues 

___________a visitar-la(venir), i, primer, __________una tassa de 

te (prendre) i ,a continuació,______________juntes(anar) a fer una 

volta, esperant l’hora d’entrar al cinema. La setmana anterior la 

sr.Soler, _______________(llavar), _____________(estendre) la 

roba, i la ______________(planxar),cosa que li, 

_________________aquest petit descans(permetre) A mitja 

vesprada, els xiquets _______________(tornar) de l’escola i 

____________(berenar) alguna cosa. La sra Soler els 

______________(deixar) jugar amb els amics fins l’hora de sopar. 

Mentrestant,el sr. Soler ____________(tornar) de la feina, cansat 

com sempre. Sort que la seua dona l’_____________(esperar) a la 

porta, com cada dia,  amb un bes i les sabatilles preparades. Llavors, 

els xiquets _____________(ser) els que ____________(parar) taula. 

____________(posar) damunt les estovalles, forquilles i ganivets, 

____________(traure) el pitxer amb l’aigua i els plats fondos i plans, 

els tovallons i els gots.____________(sopar), 

_______________(anar-se’n) cadascun a la seua habitació i 

___________(fer) els deures. La sra o el sr.Soler els 

_________________(ajudar),com sempre.Quan 

______________(acabar), el matrimoni _____________en la sala 

d’estar(asseure’s).El sr.Soler, ____________el diari(llegir), 

i____________la televisió(veure) una estona, acompanyat de la seua 

esposa, fins que les parpelles se’ls ____________(tancar) i 



_____________(gitar-se) per descansar. Tots els dies  

__________(ser) així de durs. 

6.Completa aquest text amb el Condicional Simple d’Indicatiu 

dels verbs del parèntesi.                      

LA FAMÍLIA SOLER 

La senyoreta Júlia havia calculat amb tots els detalls com 

__________(ser) la seua vida de casada.Els Soler sempre 

________(ser) una família tradicional.Faltaria més! Sempre 

____________ al carrer Borriana número 22 (viure). Cada dia  

_______________(seguir), sense excepcions,  la mateixa rutina 

diària. El sr.Soler ________(obrir) el garatge i  ___________el 

cotxe(agafar).______________els xiquets a escola (acompanyar) i 

_____________al seu treball(anar). La senyora Soler 

____________(fer), durant la primera part del matí, la feina de casa. 

______________la pols(llevar),__________els llits(fer) i 

_________l’aspiradora(passar).Després,_______________a 

comprar(eixir).Quan arribara de nou a casa, 

__________________taula(parar)._______________tots 

junts(dinar). Després de dinar,la sra.Soler _____________al llit 

(anar) i ____________la migdiada(fer).Una mica més tard, les seues 

amigues _____________a visitar-la(venir), i, primer, 

_____________una tassa de te (prendre) i ,a 

continuació,______________juntes(anar) a fer una volta, esperant 

l’hora d’anar al cinema. La setmana següent la sr.Soler, 

_____________(llavar),___________(estendre) la roba, i la 

_____________(planxar), per tant, necessitava prendre’s un 

descans. A mitja vesprada, els xiquets _________________(tornar) 

de l’escola famolencs i ____________________(berenar) alguna 

cosa. La sra Soler els ________________(deixar) jugar amb els 

amics fins l’hora de sopar. Mentrestant,el sr. Soler 

______________(tornar) de la feina, cansat com sempre. Sort que la 

seua dona l’_______________(esperar) a la porta, com cada dia,  

amb un bes i les sabatilles preparades. Llavors, els xiquets 

________________(ser) els que ______________________(parar) 

taula. _______________(posar) damunt les estovalles, forquilles i 

ganivets, __________________(traure) el pitxer amb l’aigua i els 

plats fondos i plans, els tovallons i els gots. 

_________________(sopar), _____________________(anar-se’n) 

cadascun a la seua habitació i ___________(fer) els deures. La sra o 

el sr.Soler els _________________(ajudar), com sempre.   Quan 

acabaren, el matrimoni ____________________en la sala 

d’estar(asseure’s). El sr.Soler,   ___________________el 

diari(llegir), i________________la televisió(veure) una estona, 

acompanyat de la seua esposa, fins que les parpelles se’ls 



_______________(tancar) i __________________(gitar-se) per 

descansar. L’endemà  ___________________(ser) un altre dia tan 

bonic i avorrit com aquell. Així, tota  la seua vida. 

7.Completa aquest text amb el Present de Subjuntiu dels verbs 

del parèntesi.                        

LA FAMÍLIA SOLER 

La senyoreta Júlia estudia seriosament com aspira que_______(ser) 

la seua vida de casada.Els Soler vol que ________(ser) una família 

tradicional. Sempre ha desitjat que ella i el seu espòs_________ al 

carrer Borriana número 22 (viure),pis que ha heretat fa poc. Prega a 

Déu que els Soler______________(seguir), sempre,  la mateixa 

rutina diària. O siga,que el sr.Soler___________(obrir)el garatge i  

___________el cotxe(agafar),que______________els xiquets a 

escola (acompanyar) i que ______________al seu treball(acudir). La 

senyora Soler anhela que,durant la primera part del 

matí,_____________ prou temps(tenir) per fer la feina de casa. És a 

dir,temps suficient perquè____________la pols(llevar), 

__________els llits(fer) i _________l’aspiradora(passar). Després 

temps perquè__________eixir a comprar(poder).Més temps 

perquè,quan____________(arribar) a casa, 

___________taula(parar) cada dia. Espera que _____________tots 

junts(dinar). Després de dinar,la sra.Soler,espera que 

____________anar al llit (poder) i que li__________fer la 

migdiada(deixar).Que,un poc més tard,les seues amigues 

_____________a visitar-la(venir). Que,primer, ____________una 

tassa de te (prendre) i que, després,____________juntes(anar) a fer 

una volta.Tot això, suposant que la setmana anterior la sr.Soler, 

____________(llavar),___________(estendre) la roba, i la 

_____________(planxar), només fent això tindrà aquest moment de 

relax. Espera que, cada  vesprada, els xiquets __________(tornar) 

de l’escola famolencs i ____________(berenar) alguna cosa. Els 

deixarà que __________(jugar) amb els amics fins l’hora de sopar. 

Mentrestant,que el sr. Soler ___________(tornar) de la feina, cansat 

com sempre.Tant de bo la seua bona organització 

li_______________esperar-lo a la porta(permetre),  amb un bes i les 

sabatilles preparades.Aquesta vegada,que els xiquets 

____________(ser) els que ___________(parar) taula. És a dir, 

que___________(posar) damunt les estovalles, forquilles i ganivets, 

que _____________(traure) el pitxer amb l’aigua i els plats fondos i 

plans, els tovallons i els gots. Havent sopat,espera que 

_______________(anar-se’n) cadascun a la seua habitació i 

___________(fer) els deures. Té previst que  ella o el marit els 

_____________(ajudar)a  fer-los. Espera que 

quan_____________(acabar) els deures dels xiquets, el matrimoni 



____________en la sala d’estar(asseure’s)i que__________el 

diari(llegir),o__________la televisió(veure) una estona, fins que les 

parpelles se’ls__________(tancar) i _______(gitar-se) per 

descansar. Dormiran amb l’esperança que l’endemà  

els____________(espere) un altre dia tan bonic i avorrit com aquell. 

Així, tots i cadascun dels dies de la seua vida. 

8.Completa aquest text amb el Pretèrit Imperfet de Subjuntiu 

dels verbs del parèntesi.                          

LA FAMÍLIA SOLER 

La senyoreta Júlia havia pensat detingudament com esperava 

que___________(ser) la seua vida de casada.Els Soler volia que 

________(ser) una família tradicional. Faltaria més! Sempre havia 

desitjat que ella i el seu espòs____________ en un pis al carrer 

Borriana número 22 (viure).Pregava a Déu que els Soler  

_______________(seguir), sense excepcions,  la mateixa rutina 

diària.O siga, que el sr.Soler ________(obrir) el garatge i  

___________el cotxe(agafar), que_________________els xiquets a 

escola (acompanyar) i que_______________puntual al seu 

treball(anar). La senyora Soler pretenia que, durant la primera part 

del matí,_________________temps(tenir) de fer la feina de casa. És 

a dir, temps perquè ______________la pols(llevar), __________els 

llits(fer) i _________l’aspiradora(passar). Després, prou temps 

perquè_______________eixir a comprar(poder)de manera que,quan 

_____________(arribar) de nou a casa, __________________taula 

en un moment(parar). Esperava que ____________________tots 

junts(dinar).La sra.Soler,esperava que,havent dinat, 

____________anar al llit (poder) i que li ____________fer la 

migdiada(deixar).Més tard, que les seues amigues 

___________________a visitar-la(venir), i, primer,que 

_________________una tassa de te (prendre) i ,a continuació, 

que_______________juntes(anar) a fer una volta. Tot això suposant 

que la setmana anterior la sr.Soler, ___________________(llavar), 

____________________(estendre) la roba, i la 

________________(planxar), cosa que li permetria aquest moment 

de relax. En els seus càlculs,preveia que, cada  vesprada, els xiquets 

_______________(tornar) de l’escola famolencs i 

_____________(berenar) alguna cosa. A canvi, ella els deixava que 

_____________(jugar) amb els amics fins l’hora de sopar. 

Mentrestant,que el sr. Soler ______________(tornar) de la feina, 

cansat com sempre.Esperava que la seua bona organització 

li_______________esperar-lo a la porta(permetre), cada dia,  amb 

un bes i les sabatilles preparades. Llavors,que__________ els xiquets 

(ser) els que___________(parar) taula. O siga, 

que_______________(posar) damunt les estovalles, forquilles i 



ganivets, que _____________(traure) el pitxer amb l’aigua i els plats 

fondos i plans, els tovallons i els gots. Havent sopat,esperava que 

________________(anar-se’n) cadascun a la seua habitació i 

___________(fer) els deures.Tenia previst que  ella i el marit els 

_________________(ajudar)a fer-los.  Esperava que 

quan________________(acabar) els deures dels xiquets, el 

matrimoni____________________en la sala 

d’estar(asseure’s),__________________el diari(llegir), 

i________________la televisió(veure) una estona, fins que les 

parpelles se’ls _______________(tancar) i ______________(gitar-

se) per descansar. Dormirien amb l’esperança que l’endemà  

__________(ser) un altre dia tan bonic i creatiu com aquell. Així, tots 

i cadascun dels dies de la seua vida. 

9.Completa aquest text amb el Pretèrit Indefinit d’ Indicatiu 

dels verbs del parèntesi.                        

LA FAMÍLIA SOLER 

Els Soler sempre ________(ser) una família tradicional. De sempre 

______________ al carrer Borriana número 22 (viure). Hui 

____________________la rutina acostumada(seguir).El sr.Soler 

___________(obrir) el garatge i__________el 

cotxe(agafar)._____________els xiquets a escola (acompanyar) i 

____________al seu treball(acudir). La senyora Soler _______(fer), 

mentrestant, la feina de casa. __________la pols(llevar), 

_________els llits(fer) i _________l’aspiradora(passar). 

Després,___________a comprar(eixir).Quan 

_____________(arribar) de nou a casa, 

_____________taula(parar).________________tots junts(dinar). 

Després de dinar,la sra Soler __________al llit (anar) i 

_____________la migdiada(fer).Com fan algunes vesprades, les 

seues amigues ____________a visitar-la(venir), i_____________una 

tassa de te o de café(prendre). _____________juntes(anar) al 

cinema.Per poder tenir aquest moment de relax, Júlia,l’esposa, 

_____________(llavar),_____________(estendre) la roba, i 

_________(planxar)unes hores abans. A mitja vesprada, els xiquets 

_______________(tornar) de l’escola famolencs i 

_______________(berenar) alguna cosa. La sra Soler els 

______________(deixar) jugar amb els amics fins l’hora de sopar. 

Mentrestant,el sr. Soler ___________(tornar) de la feina, cansat com 

sempre. Sort que la seua dona l’____________(esperar) amb un bes 

i les sabatilles preparades. Llavors, els xiquets ___________(ser) els 

que __________(parar)taula. ___________(posar) damunt les 

estovalles, forquilles i ganivets, _____________(traure) el pitxer 

amb l’aigua i els plats fondos i plans, els tovallons i els gots. 

___________(sopar) i ________________(anar-se’n) cadascú a la 



seua habitació i _________(fer) els deures. La sra o el sr.Soler els 

_________(ajudar) com sempre. Quan ______________(acabar), el 

matrimoni _____________en la sala d’estar(asseure’s). El sr.Soler, 

com tots els dies, _______________el 

diari(llegir),o______________la televisió(veure) una estona, 

acompanyat de la seua esposa, fins que les parpelles se’ls 

_______________(tancar) i _____________(gitar-se) per descansar.  

10.Completa aquest text amb el  Pretèrit Plusquamperfet 

d’Indicatiu dels verbs del parèntesi.                        

LA FAMÍLIA SOLER 

Els Soler sempre ________(ser) una família tradicional. De sempre 

______________ al carrer Borriana número 22 (viure).Aquell dia 

____________________la rutina acostumada(seguir).El sr.Soler 

___________(obrir) el garatge i_____________________el 

cotxe(agafar)._____________________els xiquets a escola 

(acompanyar) i ___________________, puntual, al seu 

treball(acudir). La senyora Soler _______________(fer), 

mentrestant, la feina de casa._______________la pols(llevar), 

_________________els llits(fer) i 

__________________l’aspiradora(passar). Després,____________a 

comprar(eixir). Quan ________________(arribar) de nou a casa, 

_____________taula(parar).Més tard, ________________tots 

junts(dinar). Després de dinar,la sra Soler ______________al llit 

(anar) i ________________la migdiada(fer).Com feien algunes 

vesprades, les seues amigues _________________a visitar-la(venir), 

i____________________una tassa de café(prendre). En acabant, 

_____________juntes(anar) al cinema.Per poder tenir aquest 

moment de relax, Júlia,l’esposa, 

_____________(llavar),_____________(estendre) la roba, i 

_________(planxar)unes hores abans. A mitja vesprada, els xiquets 

_________________(tornar) de l’escola famolencs i 

__________________(berenar) alguna cosa. La sra Soler els 

________________(deixar) jugar amb els amics fins l’hora de sopar. 

Mentrestant,el sr. Soler _______________(tornar) de la feina, cansat 

com sempre. Sort que la seua dona l’_______________(esperar) 

amb un bes i les sabatilles preparades. Llavors, els xiquets 

_________________(ser) els que__________ 

__________(parar)taula. ___________(posar) damunt les 

estovalles, forquilles i ganivets, _____________(traure) el pitxer 

amb l’aigua i els plats fondos i plans, els tovallons i els gots. 

______________(sopar) i ________________(anar-se’n) cadascú a 

la seua habitació i ______________(fer) els deures. La sra o el 

sr.Soler els _____________(ajudar) com sempre. Quan 

______________(acabar), el matrimoni _________________en la 



sala d’estar(asseure’s). El sr.Soler, com tots els dies, 

_______________el diari(llegir),o______________la televisió(veure) 

una estona, acompanyat de la seua esposa, fins que les parpelles 

se’ls _______________(tancar) i _____________(gitar-se) per 

descansar. Això és tot el que sabem del que 

___________________(fer) aquell dia.  

 

11.Completa aquest text amb el Pretèrit Anterior Simple d’ 

Indicatiu dels verbs del parèntesi.                        

LA FAMÍLIA SOLER 

Els Soler sempre foren una família tradicional. Una volta 

______________________ al carrer Borriana número 22 (instal.lar-

se),seguiren la rutina acostumada.Com aquell dia en concret.Quan el  

sr.Soler __________________la porta del garatge(obrir)i 

_____________________el cotxe(traure), els xiquets pujaren al 

vehicle. Quan ____________________els xiquets a escola (deixar), 

el sr. Soler acudí, puntual, al seu treball.Quan la senyora Soler 

_______________la feina de casa(fer), és a dir, _______________la 

pols(llevar),_________________els llits(fer) i 

__________________l’aspiradora(passar),isqué a fer la compra al 

Mercat Central. Una volta  ________________(arribar) de nou a 

casa,  parà taula(parar).Més tard, quan________________tots 

junts(dinar),la sra Soler se n’anà al llit  i féu la migdiada.Com feien 

algunes vesprades, les seues amigues vingueren a visitar-la. Una 

volta ____________________una tassa de café(prendre),se 

n’anaren juntes al cinema. Per poder tenir aquest moment de relax, 

Júlia,l’esposa, _____________(llavar),_____________(estendre) la 

roba, i l’_________(planxar)unes hores abans. Quan,a  mitja 

vesprada, els xiquets _________________(tornar) de l’escola 

famolencs,berenaren alguna cosa. 

Quan____________________(berenar)la sra Soler els deixà jugar 

amb els amics fins l’hora de sopar. Poc després, el sr. Soler tornà  de 

la feina, cansat com sempre. Prèviament la seua dona 

l’_______________(esperar) a la porta amb un bes i les sabatilles 

preparades, i el va fer entrar. Una volta els xiquets 

_________________taula(parar), és a dir,_________________ 

___________(posar) damunt les estovalles, forquilles i ganivets, 

_____________(traure) el pitxer amb l’aigua i els plats fondos i 

plans, els tovallons i els gots, soparen tots en família. 

Quan___________________(anar-se’n) cadascú a la seua habitació 

a fer els deures,la sra i el sr.Soler pujaren per si podien ajudar-los 

com feien sempre. Quan ________________(acabar), el matrimoni 

s’assegué en la sala d’estar. Una volta _______________el 



diari(llegir),i ______________________la televisió(veure) una 

estona, anaren a dormir. Les parpelles se’ls tancaven 

descontroladament. Quan ___________________(gitar-se),els donà 

per pensar que l’endemà seria, també, una jornada esgotadora.  

 

11.Completa aquest text amb el Pretèrit Anterior Perifràstic d’ 

Indicatiu dels verbs del parèntesi.                        

LA FAMÍLIA SOLER 

Els Soler sempre foren una família tradicional. Una volta 

______________________ al carrer Borriana número 22 (instal.lar-

se),seguiren la rutina acostumada.Com aquell dia en concret.Quan el  

sr.Soler __________________la porta del garatge(obrir)i 

_____________________el cotxe(traure), els xiquets pujaren al 

vehicle. Quan ____________________els xiquets a escola (deixar), 

el sr. Soler acudí, puntual, al seu treball.Quan la senyora Soler 

_______________la feina de casa(fer), és a dir, _______________la 

pols(llevar),_________________els llits(fer) i 

__________________l’aspiradora(passar),isqué a fer la compra al 

Mercat Central. Una volta  ________________(arribar) de nou a 

casa,  parà taula(parar).Més tard, quan________________tots 

junts(dinar),la sra Soler se n’anà al llit  i féu la migdiada.Com feien 

algunes vesprades, les seues amigues vingueren a visitar-la. Una 

volta ____________________una tassa de café(prendre),se 

n’anaren juntes al cinema. Per poder tenir aquest moment de relax, 

Júlia,l’esposa, _____________(llavar),_____________(estendre) la 

roba, i l’_________(planxar)unes hores abans. Quan,a  mitja 

vesprada, els xiquets _________________(tornar) de l’escola 

famolencs,berenaren alguna cosa. 

Quan____________________(berenar)la sra Soler els deixà jugar 

amb els amics fins l’hora de sopar. Poc després, el sr. Soler tornà  de 

la feina, cansat com sempre. Prèviament la seua dona 

l’_______________(esperar) a la porta amb un bes i les sabatilles 

preparades, i el va fer entrar. Una volta els xiquets 

_________________taula(parar), és a dir,_________________ 

___________(posar) damunt les estovalles, forquilles i ganivets, 

_____________(traure) el pitxer amb l’aigua i els plats fondos i 

plans, els tovallons i els gots, soparen tots en família. 

Quan___________________(anar-se’n) cadascú a la seua habitació 

a fer els deures,la sra i el sr.Soler pujaren per si podien ajudar-los 

com feien sempre. Quan ________________(acabar), el matrimoni 

s’assegué en la sala d’estar. Una volta _______________el 

diari(llegir),i ______________________la televisió(veure) una 

estona, anaren a dormir. Les parpelles se’ls tancaven 



descontroladament. Quan ___________________(gitar-se),els donà 

per pensar que l’endemà seria, també, una jornada esgotadora.  

13.Completa aquest text amb el Futur Compost d’Indicatiu dels 

verbs del parèntesi.                        

LA FAMÍLIA SOLER 

Els Soler sempre seran una família tradicional. Una volta 

______________________ al carrer Borriana número 22 (instal.lar-

se),seguiran la rutina acostumada. Quan el  sr.Soler 

__________________la porta del garatge(obrir)i 

_____________________el cotxe(traure), els xiquets pujaran al 

vehicle. Quan ____________________els xiquets a escola (deixar), 

el sr. Soler acudirà, puntual, al seu treball.Quan la senyora Soler 

_______________la feina de casa(fer), és a dir, _______________la 

pols(llevar),_________________els llits(fer) i 

__________________l’aspiradora(passar),eixirà a fer la compra al 

Mercat Central. Una volta  ________________(arribar) de nou a 

casa,  pararà taula(parar).Més tard, quan________________tots 

junts(dinar),la sra Soler se n’anirà al llit  i farà la migdiada.Com fan 

algunes vesprades, les seues amigues vénen a visitar-la. Una volta 

____________________una tassa de café(prendre),se n’aniran 

juntes al cinema. Per poder tenir aquest moment de relax, 

Júlia,l’esposa, _____________(llavar),_____________(estendre) la 

roba, i l’_________(planxar)unes hores abans. Quan,a  mitja 

vesprada, els xiquets _________________(tornar) de l’escola 

famolencs,berenaran alguna cosa. 

Quan____________________(berenar)la sra Soler els deixarà jugar 

amb els amics fins l’hora de sopar. Poc després, el sr. Soler tornarà  

de la feina, cansat com sempre. Prèviament la seua dona 

l’_______________(esperar) a la porta amb un bes i les sabatilles 

preparades, i el farà entrar. Una volta els xiquets 

_________________taula(parar), és a dir,_________________ 

___________(posar) damunt les estovalles, forquilles i ganivets, 

_____________(traure) el pitxer amb l’aigua i els plats fondos i 

plans, els tovallons i els gots, soparan tots en família. 

Quan___________________(anar-se’n) cadascú a la seua habitació 

a fer els deures,la sra i el sr.Soler pujaran per si poden ajudar-los 

com fan sempre. Quan ________________(acabar), el matrimoni 

s’asseurà en la sala d’estar. Una volta _______________el 

diari(llegir),i ______________________la televisió(veure) una 

estona, aniran a dormir. Les parpelles se’ls tancaran 

descontroladament. Quan ___________________(gitar-se),els 

donarà per pensar que l’endemà serà, també, una jornada 

esgotadora.  



14.Completa aquest text amb el Condicional Compost 

d’Indicatiu dels verbs del parèntesi.                      

LA FAMÍLIA SOLER 

A Júlia li haguera agradat morir-se amb tots els seus projectes de 

dona casada complits.Però no va ser així. Havia somiat sempre que la 

seua vida de casada __________(ser) així: els Soler sempre 

_______________(ser) una família tradicional.Faltaria més! Sempre 

____________ al carrer Borriana número 22 (viure). Cada dia  

_______________(seguir), sense excepcions,  la mateixa rutina 

diària. El sr.Soler ________(obrir) el garatge i  ___________el 

cotxe(agafar).______________els xiquets a escola (acompanyar) i 

_____________al seu treball(anar). La senyora Soler 

____________(fer), durant la primera part del matí, la feina de casa. 

______________la pols(llevar),__________els llits(fer) i 

_______________l’aspiradora(passar).Després,_______________a 

comprar(eixir).Quan haguera arribat  de nou a casa, 

__________________taula(parar)._______________________tots 

junts(dinar). Després de dinar,la sra.Soler _____________al llit 

(anar) i ____________la migdiada(fer).Una mica més tard, les seues 

amigues hagueren vingut a visitar-la i, primer, _____________una 

tassa de te (prendre) i ,a continuació,______________juntes(anar) a 

fer una volta, La setmana anterior la sr.Soler, 

_____________(llavar),___________(estendre) la roba, i 

l’_______________(planxar), tot això per poder prendre’s un 

descans després amb les amigues. A mitja vesprada, els xiquets 

_________________(tornar) de l’escola famolencs i 

____________________(berenar) alguna cosa. La sra Soler els 

________________(deixar) jugar amb els amics fins l’hora de sopar. 

Mentrestant,el sr. Soler ______________(tornar) de la feina, cansat 

com sempre. Sort que la seua dona l’_______________(esperar) a la 

porta, com cada dia,  amb un bes i les sabatilles preparades. Llavors, 

els xiquets ________________(ser) els que 

______________________(parar) taula. _______________(posar) 

damunt les estovalles, forquilles i ganivets, 

__________________(traure) el pitxer amb l’aigua i els plats fondos 

i plans, els tovallons i els gots. _________________(sopar), 

_____________________(anar-se’n) cadascun a la seua habitació i 

___________(fer) els deures. La sra o el sr.Soler els 

_________________(ajudar), com sempre.   Quan hagueren acabat, 

el matrimoni ____________________en la sala d’estar(asseure’s). El 

sr.Soler,___________________el diari(llegir), i________________la 

televisió(veure) una estona, acompanyat de la seua esposa, fins que 

les parpelles se’ls _______________(tancar) i s’hagueren gitat per 

descansar. L’endemà  ___________________(ser) un altre dia tan 



bonic i avorrit com aquell. Així, tota  la seua vida.Però no pogué ser 

així. 

15.Completa aquest text amb el Pretèrit Perfet de Subjuntiu 

dels verbs del parèntesi.                        

LA FAMÍLIA SOLER 

La senyoreta Júlia espera seriosament que els seus primers mesos de 

casada _____________(ser) com planejava.Espera que els Soler  que 

____________(ser) una família tradicional. Que ella i el seu 

espòs____________ al carrer Borriana número 22 (viure),pis que ha 

heretat recentment. Prega a Déu que els 

Soler______________(seguir), sempre,  la mateixa rutina diària. O 

siga,que el sr.Soler___________(obrir)el garatge i  ___________el 

cotxe(agafar),que______________els xiquets a escola (acompanyar) 

i que ______________al seu treball(acudir). La senyora Soler anhela 

que,durant la primera part del matí,_____________ prou 

temps(tenir) per fer la feina de casa. És a dir,temps suficient 

perquè____________la pols(llevar), __________els llits(fer) i 

_________l’aspiradora(passar). Després temps 

perquè_______________eixir a comprar(poder).Més temps 

perquè,quan_______________(arribar) a casa, 

_______________taula(parar). Espera que _____________tots 

junts(dinar). Després de dinar,la sra.Soler,espera que 

____________anar al llit (poder) i que li______________fer la 

migdiada(deixar).Que,un poc més tard,les seues amigues vinguen a 

visitar-la. Que,primer, ____________una tassa de te (prendre) i que, 

després,____________juntes(anar) a fer una volta.Tot això, 

suposant que la setmana anterior la sr.Soler, 

____________(llavar),___________(estendre) la roba, i l’ 

_____________(planxar), només fent això haurà pogut tenir aquest 

moment de relax. Espera que, cada  vesprada, els xiquets 

__________(tornar) de l’escola famolencs i ____________(berenar) 

alguna cosa. Després que __________(jugar) amb els amics,tornaran 

a casa. Mentrestant, esperarà que el sr. Soler ___________(tornar) 

de la feina, cansat com sempre.Tant de bo la seua bona organització 

li_______________esperar-lo a la porta(permetre),  amb un bes i les 

sabatilles preparades.Espera que els xiquets 

______________________(tenir) un detall amb ella que 

________________ells(ser) els que _______________(parar) taula. 

És a dir, que_______________(posar) damunt les estovalles, 

forquilles i ganivets, que _____________(traure) el pitxer amb 

l’aigua i els plats fondos i plans, els tovallons i els gots. Havent 

sopat,espera que _________________(anar-se’n) cadascun a la seua 

habitació i ______________(fer) els deures. Ha previst que  ella o el 

marit els ________________(ajudar)a  fer-los. Espera que quan 



_____________(acabar) els deures dels xiquets, el matrimoni 

____________en la sala d’estar(asseure’s)i que__________el 

diari(llegir),o__________la televisió(veure) una estona, fins que les 

parpelles se’ls___________________(tancar) i vagen a gitar-se per 

descansar.   Espera que els pròxim mesos _________________(ser) 

tan feliços com aquests. 

16.Completa aquest text amb el Pretèrit Plusquamperfet de 

Subjuntiu dels verbs del parèntesi.                        

LA FAMÍLIA SOLER 

Si de Júlia haguera depés, els Soler sempre ______________(ser) 

una família tradicional. De sempre __________________ al carrer 

Borriana número 22 (viure).Cada dia ____________________la 

rutina acostumada(seguir).El sr.Soler _______________(obrir) el 

garatge ,____________________el cotxe(agafar)i 

_____________________els xiquets a escola (acompanyar). 

Finalment ___________________, puntual, al seu treball(acudir). La 

senyora Soler _______________(fer), mentrestant, la feina de casa. 

_______________la pols(llevar), _________________els llits(fer) i 

__________________l’aspiradora(passar). Després,____________a 

comprar(eixir). Quan ________________(arribar) de nou a casa, 

_____________taula(parar).Més tard, ________________tots 

junts(dinar). Després de dinar,la sra Soler ______________al llit 

(anar) i ________________la migdiada(fer).Com feien algunes 

vesprades, les seues amigues _________________a visitar-la(venir), 

i____________________una tassa de café(prendre). En acabant, 

_____________juntes(anar) al cinema.Per poder tenir aquest 

moment de relax, Júlia,l’esposa, 

_____________(llavar),_____________(estendre) la roba, i 

_________(planxar) unes hores abans. A mitja vesprada, els xiquets 

_________________(tornar) de l’escola famolencs i 

__________________(berenar) alguna cosa. La sra Soler els 

________________(deixar) jugar amb els amics fins l’hora de sopar. 

Mentrestant,el sr. Soler _______________(tornar) de la feina, cansat 

com sempre. Sort que la seua dona l’_______________(esperar) 

amb un bes i les sabatilles preparades. Llavors, els xiquets 

_________________(ser) els que__________ 

__________(parar)taula. ___________(posar) damunt les 

estovalles, forquilles i ganivets, _____________(traure) el pitxer 

amb l’aigua i els plats fondos i plans, els tovallons i els gots. 

______________(sopar) i ________________(anar-se’n) cadascú a 

la seua habitació i ______________(fer) els deures. La sra o el 

sr.Soler els _____________(ajudar) com sempre. Quan 

______________(acabar), el matrimoni _________________en la 

sala d’estar(asseure’s). El sr.Soler, com tots els dies, 



_______________el diari(llegir),o______________la televisió(veure) 

una estona, acompanyat de la seua esposa, fins que les parpelles 

se’ls _______________(tancar) i _____________(gitar-se) per 

descansar. Però per desgràcia aquesta vida ordenada i plàcida no li 

ha estat permesa.  

17.Completa aquest text amb l’Imperatiu dels verbs del 

parèntesi.                        

LA FAMÍLIA SOLER 

Júlia creu que pot donar consells al seu  marit perquè tot vaja bé en 

el matrimoni: “Antoni, ________(fer) que els Soler siguen una família 

tradicional. ___________  sempre al carrer Borriana número 22 

(viure). ________(obrir) el garatge cada matí i  ___________el 

cotxe(agafar). _____________els xiquets a escola (acompanyar) i 

____________al teu treball(acudir). Jo, mentrestant, faré la feina de 

casa.” Cada matí, em dic a mi mateixa:”Júlia, ________la 

pols(llevar), _________els llits(fer) i _________l’aspiradora(passar). 

Després, ___________a comprar(eixir).Si arribes prompte i tens 

temps per a fer-ho,____________taula(parar).” 

“Antoni,________________tots junts(dinar), per favor.”La futura sra 

Soler, després de dinar, es diu a ella mateixa: Júlia, __________al llit 

(anar) i _____________la migdiada(fer).Alguns dies, de 

vesprada,_____________ les teues amigues a venir visitar-

te(invitar), i _____________amb elles una tassa de café (prendre) o 

_____________juntes(anar) a fer una volta. Si és necessari, 

_____________(llavar) o _____________(estendre) la roba, o bé 

_________(planxar) un dia abans per poder prendre’t aquest relax. A 

mitja vesprada, _______________(arreplegar) els xiquets de l’escola  

i _______________’ls (donar) alguna cosa de berenar. 

______________’ls (deixar) jugar amb els amics fins l’hora de sopar. 

Quan cregues que Antoni està a punt d’entrar a casa 

___________’l(esperar) amb un bes i les sabatilles preparades. 

Llavors,digues als xiquets: “Hui, ___________(ser)vosaltres els que 

pareu taula. ___________(posar) damunt les estovalles, forquilles i 

ganivets, _____________(traure) el pitxer amb l’aigua i els plats 

fondos i plans, els tovallons i els gots. ___________(sopar) i 

________________(anar-se’n) cadascú a la seua habitació i 

_________(fer) els deures. El papà o jo us ajudarem,com sempre 

Quan acabeu,  _____________amb nosaltres en la sala 

d’estar(asseure’s). Quan les parpelles se us tanquen, 

_____________(gitar-se) i ________________(descansar). 

L’endemà  us espera un altre dia tan dur com aquest.” 

 


