
12.Completa amb  el PRETÈRIT PERFET DE SUBJUNTIU del verb del 
parèntesi: 
 
[Espere que al cinema, tot ______________(anar) molt bé, perquè Tomàs i 
família s’ho passen de meravella] M’encantaria que, com cada setmana, asseguts 
a les files darreres, Ramonet els _____________________(repartir) el 
sopar: truita de creïlles,mitja ceba i una cervesa El Turia, 
que________________(sopar) amb rapidesa a fi de no perdre detall de la 
pel.lícula, no importa quina i que Tomàs es _____________(fregar) les mans 
amb fruïció exclamant la frase que quasi sempre diu, arrepapat a la butaca d'un 
cine: “Açò és Hollywood!” Espere que el senyor Paco, l'acomodador, 
_____________(apagar) els llums i la musiqueta tradicional del NO-DO 
_____________(envair) la sala. És d’esperar que la sessió 
________________(començar) amb un reportatge que mostre el Caudillo 
inaugurant un nou pantà. Quan ____________________(tallar) la cinta 
inaugural i ________________(ordenar) al capellà que beneïsca aquella 
monumental obra,és probable que, com fa sovint, Tomàs 
________________(xiular) o es_______________ (tirar) un sonor pet.És 
probable que el guàrdia civil de torn _______________(pujar) a l’escenari, 
després de fer parar la projecció i _______________(preguntar) com 
sempre: 
-¿Quién se ha cagado en el Caudillo? 
Haurà resultat inevitable que tothom _______________(esclafir) a riure. 
Fins i tot que l'avi no __________(poder) evitar-ho.És fàcil que l’oncle Tomàs  
els_______________(donar) la culpa a algun innocent xiquet. 
-Lo teu no té remei, Tomàs – És possible que ______________(fer) el senyor 
Paco, amb resignació, però realment emprenyat.El que deia. Esperen en punxes 
que arribe el dijous.Ja ens contaran com ha anat tot”  
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ELS TEMPS COMPOSTOS 
 

Els temps compostos es formen, com en castellà, amb un temps simple del verb 
HAVER, seguit del participi del verb que conjuguem. 
 

Pretèrit Perfet Subjuntiu 
 

    haja 
hages 

haja 
hàgem 
hàgeu 
hagen 

 
 
+ 
 

 
-at 

-ut 
-it 

    

 
Molts verbs de la 2a conjugació (els acabats en –ER o –RE) tenen participis irregulars: 
 

verb Si fóra 
 regular  
seria… 

La forma 
correcta 

és 

 
 

 



conéixer * coneixut conegut  
voler *volut volgut Completa amb el Futur Perfet Ind del verb del parèntesi: 

-ndre 
encendre 
suspendre 
pondre 
entendre 
defendre 
estendre 
ofendre 
prendre 
fondre 

(…) 

*…ut 
*encenut 
*suspenut 

*ponut 
*entenut 
*defenut 
*estenut 
*ofenut 
*prenut 
*fonut 
 

…és 
encés 
suspés 
post 
entés 
defés 
estés 
ofés 
pres 
fos 
 

1.Quan tu____________la porta, entrarem(obrir) 
2.Quan ______________, m’envieu un whatsApp. 
(arribar) 
3.Tan prompte com ________________l’examen, 
me l’entregueu(acabar) 
4.Vosté se’n podrà anar, quan_________________ 
la feina(fer) 
6.No se n’aniran fins que no _________________ 
tot el gènere(vendre) 
7.Quan el teu equip ________________aquest rival, 
serà líder(batre) 
8.Quan ell s’___________________el carnet, 
podrà conduir(traure) 
9.Quan us __________________, us repartiran les 
notes(examinar) 
10.Quan tu t’__________________bé, anirem de 
vacances com planejàvem(posar). 
11.Quan ella ____________________la foguera, 
podrem torrar la carn(encendre) 
12.T’acompanyaré quan _______________la 
tenda(tancar) 
13.Quan tu _____________________la maleta, 
eixirem cap a l’aeroport(preparar) 

 
 

 

-metre 
emetre 
prometre 
sotmetre 
permetre 
admetre 

(…) 

*…ut 
*emetut 
*prometut 
*sotmetut 
*permetut 
*admetut 
 

mes 
emés 
promés 
sotmés 
permés 
admés 

obrir *obrit obert 
riure *riut rigut(o rist) 
créixer *creixut crescut 
nàixer *naixut nascut 
fer *feut fet 
creure *creuut cregut 
córrer *corrut corregut 
veure *veuut vist 
dir dit dit 
viure *viuut viscut 
tenir *tenit tingut 
beure *beuut begut 
absoldre *absolut absolt 
venir *venit vingut 
seure *seut segut 
asseure *asseut assegut 
traure *trauut tret 
poder *podut pogut 
morir *morit mort 
escriure *escriuut escrit 
Ser *sut estat 

(o sigut) 
coure *couut cogut 
omplir *omplit Omplit 

(o omplert) 
 

complir *complit complit(o 
complert) 

 
 
 
 



 

 


