
INDICATIU 

PRESENT 

D’INDICATIU 

Acció certa, que té lloc 

ara o habitualment. 

 

 

Ex.Jo vaig a l’institut. 

 

 

PRETÈRIT 

INDEFINIT 

Acció acabada però 

en una unitat de 

temps tan pròxima 

que encara no ha 

acabat 

Ex.El vaixell ha 

atracat al port. 

PRETÈRIT IMPERFET 

L’acció, a la qual no 

marquem ni principi ni 

final, es desenrotlla en 

el passat 

 

Ex: Parlàvem de tot. 

 

 

 

PRETÈRIT 

PLUSQUAMPERFET 

Acció passada   

anterior a una altra 

en el passat. 

 

Ex.Quan tu trucares 

a la porta, jo ja 

m’havia alçat. 

 

PRETÈRIT 

PERFET(simple o 

perifràstic) 

Acció passada i 

acabada, en una unitat 

de temps també 

passada i acabada. 

 

Ex.Jo treballí (o vaig 

treballar) molt la 

setmana passada. 

 

PRETÈRIT 

ANTERIOR(simple 

o perifràstic) 

Acció passada i 

acabada, 

realitzada abans 

d’una altra passada i 

acabada. 

Ex.Quan jo haguí 

entrat (o vaig haver 

entrat) vaig seure. 

 

FUTUR SIMPLE 

Acció realitzable en un 

temps posterior. 

 

Ex.Arribaré demà a la 

nit. 

 

FUTUR COMPOST 

Acció futura anterior 

a una altra també 

futura. 

Ex.Quan hauré 

arribat a casa, us 

telefonaré. 

CONDICIONAL 

SIMPLE 

Acció  futura  en el  

passat. 

 

Ex.Havien dit que 

plouria 

 

 

 

CONDICIONAL 

COMPOST 

Acció futura en el 

passat, però anterior 

a una altra. 

Ex.Em digué que 

abans de venir 

hauria acabat la 

faena. 

SUBJUNTIU 

¿Què és el verb? 

Una paraula que: 

+Funció fa de 

nucli del Predicat. 

+Significat  

assenyala 

processos, 

accions, estats… 

Ex: Jordi riu. 

      Neus ha sigut 

      premiada.  

      Clàudia està  

     hospitalitzada. 

+Forma és la 

paraula que més 

canvis experimenta. 

El significat del verb 

prové de: 

-l’arrel o lexema, 

que conté el 

significat lèxic del 

verb. 

-les desinències, 

que aporten 

informacions grama 

ticals sobre la 

persona, el nombre, 

el temps, el mode i 

l’aspecte. Aquestes 

informacions les 

donen les 

terminacions en els 

temps simples i el 

verb “haver” en els 

temps compostos. 

La persona indica si 

el verb està en 1a,2a 

o 3ª; el nombre, si 

és singular o plural. 

L’infinitiu, el gerundi i 

el participi no tenen 

persona. 

El mode indica 

l’actitud del parlant 

davant l’acció del 

verb: si usa 

l’Indicatiu, la 

considera real; si fa 

servir el Subjuntiu, 

veu l’acció amb 

desig, dubte, 

temor,etc; si utilitza 

l’Imperatiu ordena, 



PRESENT DE 

SUBJUNTIU 

Acció, 

imaginària,desitjada, 

possible, que 

plantegem ara per a 

més endavant. 

 

Ex.És possible que 

puguem baixar al pou. 

PRETÈRIT PERFET 

Dubte, desig  o 

possibilitat 

d’una acció  acabada 

en el passat, que 

observem des d’ara. 

 

Ex.Preferim que no 

hagen vingut. 

PRETÈRIT 

IMPERFET 

Acció imaginària, 

desitjada,possible,que 

es va plantejar en el 

passat. 

 

 

Ex.Jo volia que 

vinguéreu. 

 

PRETÈRIT 

PLUSQUAMPERFET 

Fet irreal en el passat, 

del qual fem una 

valoració ara. 

 

 

 

Ex:Si hagueres 

plantat flors, ara ja en 

tindríem. 

 

IMPERATIU 

Expressa una ordre, 

prec o manament: 

 

Ex: Calleu! Fuig! Vine! 

 

 

 

 

prega o prohibeix 

alguna cosa a 

l’oient. 

L’aspecte indica el 

desenrotllament 

intern de l’acció.Si 

l’expressen sense 

indicar-ne el final 

són temps 

imperfets. Si 

l’assenyalen com 

acabades en el 

passat o en el futur, 

temps perfets. Tots 

els temps simples 

són imperfets 

(excepte el Pretèrit 

Perfet –Simple o 

perifràstic-d’Indica- 

tiu: jo cantí) i tots 

els temps composts 

són perfets. 

Ex: M’alçava quan 

arribares. (acció 

inacabada en el 

passat) 

M’havia alçat quan 

arribares.(acció 

acabada en el 

passat) 

M’hauré alçat quan 

arribes.(acció 

acabada en el futur) 

 

 

 

 

 

 

 

 


