
7.Completa amb el PRETÈRIT PERFET D'INDICATIU del verb del parèntesi: 

 
“Asseguts a les files de darrere, Ramonet ens ________________(repartir) el sopar:truita 
de creïlles,mitja ceba i una cervesa El Turia. ________________(sopar) amb rapidesa a fi 
de no perdre detall de la pel.lícula, no recorde el nom.Tomàs es _____________(fregar) les 
mans amb fruïció i_____________(dir), arrepapat a la butaca del cine: “Açò és Hollywood!” 
El senyor Paco, l'acomodador, _____________(apagar) els llums i la musiqueta tradicional 
del NO-DO _____________(envair) la sala.El reportatge que ____________(encetar) el 
documental _____________(mostrar) un bisbe beneint una màquina de tren nova de 
trinca; bon punt l'home _____________(acabar) la cerimònia religiosa, l'artefacte de 
RENFE es _______________(posar en marxa) amb les autoritats i el bisbe a dalt.Aleshores 
Tomàs ________________(taral.lejar) en veu alta: 
-Se va el caimán, se va el caimán... 
Tothom _______________(esclafir) a riure. Fins i tot l'avi no __________(poder) evitar-
ho. 
-Lo teu no té remei, Tomàs -__________(fer) el senyor Paco, amb resignació, però realment 
emprenyat.”  
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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 d’Indicatiu 
 

És un passat molt recent. Indica una acció acabada, en una unitat de temps  que encara no ho 
ha fet: tu has cantat, el teu equip ha vençut, hem dormit unes hores. 
 
    he 

has 
ha 

hem 
heu 
han 

 
 
+ 
 

 
-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 Perfet Ind del verb del parèntesi: 

-ndre 
encendre 
suspendre 
pondre 

*…ut 
*encenut 
*suspenut 

*ponut 

…és 
encés 
suspés 
post 

1.Jo _____________sempre un home  tradicional.(SER) 
2.Jo ____________ anys al carrer Just i Pastor.(VIURE) 
3.Jo_______________el garatge com cada dia(OBRIR) 
4.Jo _________________el tren cada dia(AGAFAR) 



entendre 
defendre 
estendre 
ofendre 
prendre 
fondre 

(…) 

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

entés 
defés 
estés 
ofés 
pres 
fos 
 

5.Jo _________________els xiquets a escola.(PORTAR) 
6.Després,jo ________________a la faena.(ANAR) 
7.L’assistenta ________________ la faena de casa(FER) 
8.Nosaltres ________________la taula(PARAR) 
9.Ells ____________________a casa amb 
cotxe(TORNAR) 
10.Vosaltres__________________molt tard a 
casa(ARRIBAR) 
11.Jo _______________un  bitllet per al primer tren que 
vaja a Saragossa(COMPRAR) 
12.El primer tren ______________fa  deu minuts(EIXIR) 
13.Els viatgers______________________d’aire 
condicionat(DISPOSA) 
14.El govern ___________________fumar(PROHIBIR) 
15.Joan ___________sempre molt elegantment(VESTIR) 
16.Tu sempre____________________les normes de 
convivència(SEGUIR) 
17.Vosaltres ___________________molt de 
pressa(CRÉIXER) 
18.Tu _____________________els pastissets a trossos 
menuts(PARTIR) 
19.Aquella botiga ___________________descomptes 
interessants(OFERIR) 
20.Vosaltres ___________________roba en el mercat 
del Cabanyal(VENDRE) 
21.Tu _________________ prompte qui era el dolent de 
la pel.lícula(DESCOBRIR) 
22.Jo ______________________l’exercici per la part 
més difícil(COMENÇAR) 
23.Vosaltres ______________________hores i hores 
sense cansar-vos(CAMINAR) 
24.Jo ___________________ moltes vegades que el 
València baixara a segona divisió(TÉMER) 
25.Aquell boxejador ____________________tots els 
seus rivals(BATRE) 
26.Jo no ____________________a fer-vos un 
discurs(VENIR) 
27.Nosaltres ___________________que diu la 
veritat(CREURE) 
28.Ells ___________________perquè el que diu té 
gràcia(RIURE) 
29.Vosaltres ________________calor sempre que veniu 
ací(PATIR) 
30.Els amos d’aquesta botiga 
______________________a les vuit(TANCAR) 
31.Les obres _____________________el mes passat 
(COMENÇAR) 
32.Nosaltres ____________________poc amb 
avió(VIATJAR) 

 
 

-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) 

 
 
 


