
USOS DELS VERBS “SER” I “ESTAR” 

SER ESTAR 

1.Trobar-se  en  un  lloc  –sense  1.Trobar-se en un lloc –amb una 

cap expressió de temps que indi-    expressió  de  temps  que  indica  

que duració- exigeix l’ús de SER: duració- exigeix l’ús d’ ESTAR: 

L’Antoni és al jardí. Ella estigué tot el matí al parc. 

Els meus amics ara són a la platja. Fa tres hores que està a l’institut. 

Quan trucares, jo no era a casa. El tren estarà una bona estona a  

La ciutat és al peu de la muntanya. l’estació. 

La taula era al menjador.  

El xiquet a les set era al cine.  

 

2.Quan el verb va seguit  d’un Atribut, 

si el Subjecte  és  un  ser  animat usa- 

 

 

rem SER i ESTAR com en castellà: 

 

 

Ex: Pep és metge 

 

 

       Ella és trista/ està trista 

 

 

       Jo  estic cansat 

 

 

       El lleó està dormit 

 

 

       Tu estàs bé 

 

 

 

 

 

Però si el Subjecte és una cosa inani- 

 

 

mada usarem SER(1) 

 

 

Ex: El cel era gris. 

 

 

      El magatzem és tancat. 

 

 

      Les botigues són obertes. 

 

 

      La llet era freda. 

 

 

      La mar era tranquil.la 

 

 

      Els plats són trencats. 

 

 

        Els camps eren inundats. 

 

 

 

 

(1) Però si hi ha alguna circumstància es- 

 

 

pecial,com ara la duració, l’agent que  

 

 

manté la cosa en aquesta situació o el mo- 

 

 

tiu pel qual està així,usarem “estar”. 

 

 

Exemples: El magatzem està tancat de 4 a  

 

 

7(duració).La llet estava freda a la nevera.  

 

 

(agent)Els camps estaven inundats de tan-  

 

 

ta aigua com havia caigut (motiu) 

 

3.L’estat civil d’una persona  3.La idea de VIURE EN UN LLOC 

s’expressa amb SER: s’ha d’expressar amb ESTAR o  

És casat, era viuda, són separats,  ESTAR-SE. 

l’oncle Pere és solter (o fadrí) Ja fa deu anys que estem en aquest 

 

carrer. 

 

M’estava a València perquè el meu 

 

 

marit tenia treball allí. 



4.La idea d’arribar a un lloc s’ex 4.Davant d’un Gerundi, que sem- 

pressa amb el verb SER: pre implica una certa duració, u- 

Quan sigues a casa, telefona’m sarem ESTAR: 

Si tot va bé, a les onze serem a  Aquell dia estava plovent incessant- 

València. 

ment. 

 

Està pensant on anirà a l’estiu. 

 De menuts sempre estàvem jugant. 

5.Per a expressar que una peça  

 

de roba ens para bé o malament 

 

usarem SER i no ESTAR: 

 

La camisa t’és massa estreta. 

 

Aquest jersei m’és un poc ample. 

 

Les botes m’eren xicotetes. 

 

 

EXERCICI 

Completa amb SER o ESTAR(Usa el temps que se t’indica): 

1.Jo hui _____________a casa(futur simple). 

2.Les claus ______________al calaix(imperfet ind). 

3.Jo ________________a casa tot el dia de hui(futur simple). 

4.Actualment els alumnes ___________a final de curs(present ind) 

5.La teua amiga, per desgràcia,__________lluny de casa(present ind) 

6.El teu germà ¿_______ casat, fadrí, separat o viudo?(present ind) 

7.Ara nosaltres ______a casa.Després _______al despatx(Present Ind) 

(Futur Simple) 

8.Els pantalons que t’has comprat et _________un poc amples(Present Ind) 

9.Tu prendràs el café quan ____________al café,no? (Present Subj) 

10.Ells encara __________decidint què volen estudiar(Present Ind) 

11.Damunt la taula ___________les seues ulleres(Imperfet Ind) 

12.Quan tu ______________a casa, em telefonaràs?(Present Ind) 

13.La cabina de telèfon ________ací al costat, només girar el cantó(Present 

Ind) 

14.Les fruites ____________apetitoses(Imperfet Ind). 

15.Les fruites ____________apetitoses perquè les acabaven de 

collir(Imperfet d’Ind) 

16.Lluís ____________fill adoptiu del poble. (Present Ind) 

17.Joan____________alegre. (Present Ind) 

18.El camell____________geperut. (Present Ind) 

19.El cel ____________cobert de núvols(Imperfet Ind). 

20.Ovidi _____________un xic decidit(Present Ind). 

21.El revisor _______________veient els bitllets del vagó(Present Ind) 

22.La cadira _____________coixa.(Imperfet Ind). 

23.L’aigua _________________transparent gràcies a la 

depuradora(Imperfet Ind). 

24.La bicicleta __________________aparcada a la dreta per no impedir el 

pas(Imperfet Ind). 

25.¿On _________________l’estació de trens abans?(Imperfet Ind). 

26.Nosaltres __________________al barri de Benimaclet, al carrer de 

Primat Reig(Present Ind). 



27.Vosaltres__________________un parell d’hores al museu(Futur Simple) 

28.Aquesta carn _______________crua.M’agrada més feta(Present Ind). 

29.¿Ells ______________bé o _____________malament,hui?(Present Ind) 

30.Hui jo no _________________gens bé(Present Ind). Ahir, en canvi, 

________________ molt bé(Imperfet Ind). 

31.Els llums del carrer __________________encesos, i això que ja és de 

dia (Present Ind). 

32.Aquell quadre __________tort(Present Ind). 

33.El pastís_______________intacte(Present Ind).Ni l’hem encetat. 

34.Les portes de l’Institut _____________tancades(Imperfet Ind). 

35.El que realment ___________en joc, és el prestigi de l’empresa(Present 

Ind). 

36.El rellotge _________aturat.Donem-li corda(Present Ind). 

37.L’arròs ja ___________cuit. Seieu tots a taula (Present Ind). 


