
 

 

 

 

FUNDACIÓ DE CULTURA 

I PROMOCIÓ SOCIAL 
COL·LEGI SANT JOSEP 

 

www.stjosep.com / fcps@stjosep.com 

 SOLUCIONS ACTIVITAT 8 - LES  CONJUGACIONS DELS VERBS 
Agafa un bolígraf i ves corregint aquestes activitats. Les has fet bé?? 

   
 

 Fes en el llibre, els exercicis 5 i 6 de la pàgina 167 i el 3 (només la primera part) i el 4 de la 
pàg. 169 

 5 pàg. 173 
 

 
5. pàg. 167 - Completa aquesta taula i completa-la: 
 

ser témer estar estimar 

Jo sóc Jo temo Jo estic Jo estimo 

Tu ets Tu tems Tu estàs Tu estimes 

Ell o Ella és Ell o Ella tem Ells o Ella està Ell o Ella estima 

Nosaltres som Nosaltres temem Nosaltres estem Nosaltres estimem 

Vosaltres sou Vosaltres temeu Vosaltres esteu Vosaltres estimeu 

Ells o Elles són Ells o Elles temen Ells o Elles estan Ells o Elles estimen 

 
6.pàg. 167 – Classifica els verbs següents segons la seva conjugació en una taula com aquesta: 
 

Primera conjugació Segona conjugació Tercera conjugació 

cantar – relliscar – tornar – amagar 
aturar – tancar – esperar. 
 

dir – fer – ser – perdre – caldre- 
ploure. 

tenir – omplir.  

 
3. pàg. 169 – Relaciona cada forma verbal de l’esquerra amb l’infinitiu de la dreta corresponent: 
               menjava – menjar 
    decidireu – decidir 
    correguéssim – córrer 
    vingueren – venir 
    menteixien – mentir 
    perdut – perdre 
 
4. pàg. 169 – Copia i completa: 
. La primera conjugació comprèn els verbs que tenen l’infinitiu acabar en -ar. Només els verbs anar i estar són 
irregulars. 
. La segona conjugació comprèn els verbs que tenen l’infiniitu acabat en –er o –re. La major part dels verbs 
d’aquesta conjuagació són irregulars. 
. La tercera conjugació comprèn els verbs que tenen l’infinitiu acabar en –ir, com servir o dormir. La majoria dels 
verbs d’aquesta conjugació es conjuguen com servir, és a dir, afegeixien –eix en les formes del present. 
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5. pàg. 173 – Classifica els verbs següents en una taula com la de sota segons el model de conjugació que 
segueixen: 
 

CANTAR TÉMER PERDRE SERVIR DORMIR 

anar – jugar - 
menjar 
 
 

córrer – prémer - vendre – dur – 
prendre - 

mentir - bullir 

 
 

 Agafa el llibre de català i ves a les pàgines .228, 229, 230 i 231 on trobaràs un verb model de cada 
conjugació: 
  1ª conjugació – verb cant-ar 

  2ª conjugació – verb perd-re i verb tém-er       Són els verbs models. 

  3ª conjugació – verb dorm-ir 

 Escriu i estudia els següents temps verbals mirant les pàgines del final del llibre: 
 
 PRESENT (Verb “Jugar”)   PERFET (Verb “Escriure”) 
Jo jugo     Jo he escrit 
Tu jugues     Tu has escrit 
Ell/a juga     Ell/a ha escrit 
Nosaltres juguem     Nosaltres hem escrit 
Vosaltres jugueu     Vosaltres heu escrit 
Ells/es  juguen     Ells/es han escrit 
 
 IMPERFET (Verb “Volar”)   PLUSQUAMPERFET (Verb “Perdre”) 
Jo volava     Jo havia perdut 
Tu volaves     Tu havies perdut 
Ell/a volava     Ell/a havia perdut 
Nosaltres volàvem     Nosaltres havíem perdut 
Vosaltres volàveu     Vosaltres havíeu perdut 
Ells/es   volaven     Ells/es havien perdut 
 
 FUTUR (Verb “Córrer”)   FUTUR PERFET (Verb “Venir”) 
Jo   correré     Jo hauré vingut 
Tu correràs     Tu hauràs vingut 
Ell/a correrà     Ell/a haurà vingut 
Nosaltres correrem    Nosaltres haurem vingut 
Vosaltres correreu    Vosaltres haureu vingut 
Ells/es  correran     Ells/es hauran vingut 
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 CONDICIONAL (Verb “Estudiar”)  CONDICIOPNAL PERFET (Verb “Llegir”) 
Jo  estudiaria     Jo hauria llegit 
Tu estudiaries     Tu hauries llegit 
Ell/a estudiaria     Ell/a hauria llegit 
Nosaltres estudiaríem     Nosaltres hauríem llegit 
Vosaltres estudiaríeu     Vosaltres hauríeu llegit 
Ell/es estudiarien     Ells/es haurien llegit 
 

 Classifica els verbs anteriors segons la seva conjugació: 
 

1ª conjugació 2ª conjugació 3ª conjugació 

jugar – volar - estudiar escriure – perdre- 
córrer 

venir - llegir 

 

 
 

 Espero que ho hagis corregit tot i ho hagis fet tot bé !! 
Enhorabona i continua treballant ¡!  


