
Verbs regulars

CANTAR PRIMERA CONJUGACIÓ

Indicatiu

Present Perfet Imperfet Plusquamperfet
canto he cantat cantava havia cantat
cantes has cantat cantaves havies cantat
canta ha cantat cantava havia cantat
cantem hem cantat cantàvem havíem cantat
canteu heu cantat cantàveu havíeu cantat
canten han cantat cantaven havien cantat

Passat simple Passat anterior Passat perifràstic Passat anterior perifràstic
cantí haguí cantat vaig cantar vaig haver cantat
cantares hagueres cantat vas (vares) cantar vas (vares) haver cantat
cantà hagué cantat va cantar va haver cantat
cantàrem haguérem cantat vam (vàrem) cantar vam (vàrem) haver cantat
cantàreu haguéreu cantat vau (vàreu) cantar vau (vàreu) haver cantat
cantaren hagueren cantat van (varen) cantar van (varen) haver cantat

Futur Futur perfet Condicional Condicional perfet
cantaré hauré cantat cantaria hauria (haguera) cantat
cantaràs hauràs cantat cantaries hauries (hagueres) cantat
cantarà haurà cantat cantaria hauria (haguera) cantat
cantarem haurem cantat cantaríem hauríem (haguérem) cantat
cantareu haureu cantat cantaríeu hauríeu (haguéreu) cantat
cantaran hauran cantat cantarien haurien (hagueren) cantat

Subjuntiu

Present Perfet Imperfet Plusquamperfet
canti hagi cantat cantés hagués cantat
cantis hagis cantat cantessis haguessis cantat
canti hagi cantat cantés hagués cantat
cantem hàgim cantat cantéssim haguéssim cantat
canteu hàgiu cantat cantéssiu haguéssiu cantat
cantin hagin cantat cantessin haguessin cantat

Imperatiu Infinitiu Gerundi Participi

canta Infinitiu: cantar Gerundi: cantant cantat
canti Infinitiu perfet: haver cantat Gerundi perfet: havent cantat cantada
cantem cantats
canteu cantades
cantin



Verbs regulars

PERDRE SEGONA CONJUGACIÓ

Indicatiu

Present Perfet Imperfet Plusquamperfet
perdo he perdut perdia havia perdut
perds has perdut perdies havies perdut
perd ha perdut perdia havia perdut
perdem hem perdut perdíem havíem perdut
perdeu heu perdut perdíeu havíeu perdut
perden han perdut perdien havien perdut

Passat simple Passat anterior Passat perifràstic Passat anterior perifràstic
perdí haguí perdut vaig perdre vaig haver perdut
perderes hagueres perdut vas (vares) perdre vas (vares) haver perdut
perdé hagué perdut va perdre va haver perdut
perdérem haguérem perdut vam (vàrem) perdre vam (vàrem) haver perdut
perdéreu haguéreu perdut vau (vàreu) perdre vau (vàreu) haver perdut
perderen hagueren perdut van (varen) perdre van (varen) haver perdut

Futur Futur perfet Condicional Condicional perfet
perdré hauré perdut perdria hauria (haguera) perdut
perdràs hauràs perdut perdries hauries (hagueres) perdut
perdrà haurà perdut perdria hauria (haguera) perdut
perdrem haurem perdut perdríem hauríem (haguérem) perdut
perdreu haureu perdut perdríeu hauríeu (haguéreu) perdut
perdran hauran perdut perdrien haurien (hagueren) perdut

Subjuntiu

Present Perfet Imperfet Plusquamperfet
perdi hagi perdut perdés hagués perdut
perdis hagis perdut perdessis haguessis perdut
perdi hagi perdut perdés hagués perdut
perdem hàgim perdut perdéssim haguéssim perdut
perdeu hàgiu perdut perdéssiu haguéssiu perdut
perdin hagin perdut perdessin haguessin perdut

Imperatiu Infinitiu Gerundi Participi

perd Infinitiu: perdre Gerundi: perdent perdut
perdi Infinitiu perfet: haver perdut Gerundi perfet: havent perdut perduda
perdem perduts
perdeu perdudes
perdin



Verbs regulars

TÉMER SEGONA CONJUGACIÓ

Indicatiu

Present Perfet Imperfet Plusquamperfet
temo he temut temia havia temut
tems has temut temies havies temut
tem ha temut temia havia temut
temem hem temut temíem havíem temut
temeu heu temut temíeu havíeu temut
temen han temut temien havien temut

Passat simple Passat anterior Passat perifràstic Passat anterior perifràstic
temí haguí temut vaig témer vaig haver temut
temeres hagueres temut vas (vares) témer vas (vares) haver temut
temé hagué temut va témer va haver temut
temérem haguérem temut vam (vàrem) témer vam (vàrem) haver temut
teméreu haguéreu temut vau (vàreu) témer vau (vàreu) haver temut
temeren hagueren temut van (varen) témer van (varen) haver temut

Futur Futur perfet Condicional Condicional perfet
temeré hauré temut temeria hauria (haguera) temut
temeràs hauràs temut temeries hauries (hagueres) temut
temerà haurà temut temeria hauria (haguera) temut
temerem haurem temut temeríem hauríem (haguérem) temut
temereu haureu temut temeríeu hauríeu (haguéreu) temut
temeran hauran temut temerien haurien (hagueren) temut

Subjuntiu

Present Perfet Imperfet Plusquamperfet
temi hagi temut temés hagués temut
temis hagis temut temessis haguessis temut
temi hagi temut temés hagués temut
temem hàgim temut teméssim haguéssim temut
temeu hàgiu temut teméssiu haguéssiu temut
temin hagin temut temessin haguessin temut

Imperatiu Infinitiu Gerundi Participi

tem Infinitiu: témer Gerundi: tement temut
temi Infinitiu perfet: haver temut Gerundi perfet: havent temut temuda
temem temuts
temeu temudes
temin



Verbs regulars

DORMIR TERCERA CONJUGACIÓ

Indicatiu

Present Perfet Imperfet Plusquamperfet
dormo he dormit dormia havia dormit
dorms has dormit dormies havies dormit
dorm ha dormit dormia havia dormit
dormim hem dormit dormíem havíem dormit
dormiu heu dormit dormíeu havíeu dormit
dormen han dormit dormien havien dormit

Passat simple Passat anterior Passat perifràstic Passat anterior perifràstic
dormí haguí dormit vaig dormir vaig haver dormit
dormires hagueres dormit vas (vares) dormir vas (vares) haver dormit
dormí hagué dormit va dormir va haver dormit
dormírem haguérem dormit vam (vàrem) dormir vam (vàrem) haver dormit
dormíreu haguéreu dormit vau (vàreu) dormir vau (vàreu) haver dormit
dormiren hagueren dormit van (varen) dormir van (varen) haver dormit

Futur Futur perfet Condicional Condicional perfet
dormiré hauré dormit dormiria hauria (haguera) dormit
dormiràs hauràs dormit dormiries hauries (hagueres) dormit
dormirà haurà dormit dormiria hauria (haguera) dormit
dormirem haurem dormit dormiríem hauríem (haguérem) dormit
dormireu haureu dormit dormiríeu hauríeu (haguéreu) dormit
dormiran hauran dormit dormirien haurien (hagueren) dormit

Subjuntiu

Present Perfet Imperfet Plusquamperfet
dormi hagi dormit dormís hagués dormit
dormis hagis dormit dormissis haguessis dormit
dormi hagi dormit dormís hagués dormit
dormim hàgim dormit dormíssim haguéssim dormit
dormiu hàgiu dormit dormíssiu haguéssiu dormit
dormin hagin dormit dormissin haguessin dormit

Imperatiu Infinitiu Gerundi Participi

dorm Infinitiu: dormir Gerundi: dormint dormit
dormi Infinitiu perfet: haver dormit Gerundi perfet: havent dormit dormida
dormim dormits
dormiu dormides
dormin



Verbs regulars

SERVIR TERCERA CONJUGACIÓ

Indicatiu

Present Perfet Imperfet Plusquamperfet
serveixo he servit servia havia servit
serveixes has servit servies havies servit
serveix ha servit servia havia servit
servim hem servit servíem havíem servit
serviu heu servit servíeu havíeu servit
serveixen han servit servien havien servit

Passat simple Passat anterior Passat perifràstic Passat anterior perifràstic
serví haguí servit vaig servir vaig haver servit
servires hagueres servit vas (vares) servir vas (vares) haver servit
serví hagué servit va servir va haver servit
servírem haguérem servit vam (vàrem) servir vam (vàrem) haver servit
servíreu haguéreu servit vau (vàreu) servir vau (vàreu) haver servit
serviren hagueren servit van (varen) servir van (varen) haver servit

Futur Futur perfet Condicional Condicional perfet
serviré hauré servit serviria hauria (haguera) servit
serviràs hauràs servit serviries hauries (hagueres) servit
servirà haurà servit serviria hauria (haguera) servit
servirem haurem servit serviríem hauríem (haguérem) servit
servireu haureu servit serviríeu hauríeu (haguéreu) servit
serviran hauran servit servirien haurien (hagueren) servit

Subjuntiu

Present Perfet Imperfet Plusquamperfet
serveixi hagi servit servís hagués servit
serveixis hagis servit servissis haguessis servit
serveixi hagi servit servís hagués servit
servim hàgim servit servíssim haguéssim servit
serviu hàgiu servit servíssiu haguéssiu servit
serveixin hagin servit servissin haguessin servit

Imperatiu Infinitiu Gerundi Participi

serveix Infinitiu: servir Gerundi: servint servit
serveixi Infinitiu perfet: haver servit Gerundi perfet: havent servit servida
servim servits
serviu servides
serveixin



Verbs auxiliars

ÉSSER (SER)

Indicatiu

Present Perfet Imperfet Plusquamperfet
sóc he estat era havia estat
ets has estat eres havies estat
és ha estat era havia estat
som hem estat érem havíem estat
sou heu estat éreu havíeu estat
són han estat eren havien estat

Passat simple Passat anterior Passat perifràstic Passat anterior perifràstic
fui haguí estat vaig ésser (ser) vaig haver estat
fores hagueres estat vas (vares) ésser (ser) vas (vares) haver estat
fou hagué estat va ésser (ser) va haver estat
fórem haguérem estat vam (vàrem) ésser (ser) vam (vàrem) haver estat
fóreu haguéreu estat vau (vàreu) ésser (ser) vau (vàreu) haver estat
foren hagueren estat van (varen) ésser (ser) van (varen) haver estat

Futur Futur perfet Condicional Condicional perfet
seré hauré estat seria (fóra) hauria (haguera) estat
seràs hauràs estat series (fores) hauries (hagueres) estat
serà haurà estat seria (fóra) hauria (haguera) estat
serem haurem estat seríem (fórem) hauríem (haguérem) estat
sereu haureu estat seríeu (fóreu) hauríeu (haguéreu) estat
seran hauran estat serien (foren) haurien (hagueren) estat

Subjuntiu

Present Perfet Imperfet Plusquamperfet
sigui hagi estat fos hagués estat
siguis hagis estat fossis haguessis estat
sigui hagi estat fos hagués estat
siguem hàgim estat fóssim haguéssim estat
sigueu hàgiu estat fóssiu haguéssiu estat
siguin hagin estat fossin haguessin estat

Imperatiu Infinitiu Gerundi Participi

sigues Infinitiu: ésser (ser) Gerundi: essent (sent) estat
sigui Infinitiu perfet: haver estat Gerundi perfet: havent estat estada
siguem estats
sigueu estades
siguin

(S’usa per formar la veu passiva)



Verbs auxiliars

HAVER
(S’usa per formar les formes compostes de tots els verbs)

Indicatiu

Present Perfet Imperfet Plusquamperfet
he (haig) he hagut havia havia hagut
has has hagut havies havies hagut
ha ha hagut havia havia hagut
hem hem hagut havíem havíem hagut
heu heu hagut havíeu havíeu hagut
han han hagut havien havien hagut

Passat simple Passat anterior Passat perifràstic Passat anterior perifràstic
haguí haguí hagut vaig haver vaig haver hagut
hagueres hagueres hagut vas (vares) haver vas (vares) haver hagut
hagué hagué hagut va haver va haver hagut
haguérem haguérem hagut vam (vàrem) haver vam (vàrem) haver hagut
haguéreu haguéreu hagut vau (vàreu) haver vau (vàreu) haver hagut
hagueren hagueren hagut van (varen) haver van (varen) haver hagut

Futur Futur perfet Condicional Condicional perfet
hauré hauré hagut hauria (haguera) hauria (haguera) hagut
hauràs hauràs hagut hauries (hagueres) hauries (hagueres) hagut
haurà haurà hagut hauria (haguera) hauria (haguera) hagut
haurem haurem hagut hauríem (haguérem) hauríem (haguérem) hagut
haureu haureu hagut hauríeu (haguéreu) hauríeu (haguéreu) hagut
hauran hauran hagut haurien (hagueren) haurien (hagueren) hagut

Subjuntiu

Present Perfet Imperfet Plusquamperfet
hagi hagi hagut hagués hagués hagut
hagis hagis hagut haguessis haguessis hagut
hagi hagi hagut hagués hagués hagut
hàgim hàgim hagut haguéssim haguéssim hagut
hàgiu hàgiu hagut haguéssiu haguéssiu hagut
hagin hagin hagut haguessin haguessin hagut

Imperatiu Infinitiu Gerundi Participi

No existeix Infinitiu: haver Gerundi: havent hagut
Infinitiu perfet: haver hagut Gerundi perfet: havent hagut haguda

haguts
hagudes



Verbs irregulars

ANAR

APRENDRE

Indicatiu

Present Imperfet Passat simple Futur Condicional
vaig anava aní aniré aniria
vas anaves anares aniràs aniries
va anava anà anirà aniria
anem anàvem anàrem anirem aniríem
aneu anàveu anàreu anireu aniríeu
van anaven anaren aniran anirien

Subjuntiu Imperatiu Gerundi Participi

Present Imperfet
vagi anés anant anat
vagis anessis vés anada
vagi anés vagi anats
anem anéssim anem anades
aneu anéssiu aneu
vagin anessin vagin

Indicatiu

Present Imperfet Passat simple Futur Condicional
aprenc aprenia aprenguí aprendré aprendria
aprens aprenies aprengueres aprendràs aprendries
aprèn aprenia aprengué aprendrà aprendria
aprenem apreníem aprenguérem aprendrem aprendríem
apreneu apreníeu aprenguéreu aprendreu aprendríeu
aprenen aprenien aprengueren aprendran aprendrien

Subjuntiu Imperatiu Gerundi Participi

Present Imperfet
aprengui aprengués aprenent après
aprenguis aprenguessis aprèn apresa
aprengui aprengués aprengui apresos
aprenguem aprenguéssim aprenguem apreses
aprengueu aprenguéssiu apreneu
aprenguin aprenguessin aprenguin



Verbs irregulars

CONÈIXER

DIR

Indicatiu

Present Imperfet Passat simple Futur Condicional
conec coneixia coneguí coneixeré coneixeria
coneixes coneixies conegueres coneixeràs coneixeries
coneix coneixia conegué coneixerà coneixeria
coneixem coneixíem coneguérem coneixerem coneixeríem
coneixeu coneixíeu coneguéreu coneixereu coneixeríeu
coneixen coneixien conegueren coneixeran coneixerien

Subjuntiu Imperatiu Gerundi Participi

Present Imperfet
conegui conegués coneixent conegut
coneguis coneguessis coneix coneguda
conegui conegués conegui coneguts
coneguem coneguéssim coneguem conegudes
conegueu coneguéssiu coneixeu
coneguin coneguessin coneguin

Indicatiu

Present Imperfet Passat simple Futur Condicional
dic deia diguí diré diria
dius deies digueres diràs diries
diu deia digué dirà diria
diem dèiem diguérem direm diríem
dieu dèieu diguéreu direu diríeu
diuen deien digueren diran dirien

Subjuntiu Imperatiu Gerundi Participi

Present Imperfet
digui digués dient dit
diguis diguessis digues dita
digui digués digui dits
diguem diguéssim diguem dites
digueu diguéssiu digueu
diguin diguessin diguin



Verbs irregulars

ESCRIURE

FER

Indicatiu

Present Imperfet Passat simple Futur Condicional
escric escrivia escriví (escriguí) escriuré escriuria
escrius escrivies escrivires (escrigueres) escriuràs escriuries
escriu escrivia escriví (escrigué) escriurà escriuria
escrivim escrivíem escrivírem (escriguérem) escriurem escriuríem
escriviu escrivíeu escrivíreu (escriguéreu) escriureu escriuríeu
escriuen escrivien escriviren (escrigueren) escriuran escriurien

Subjuntiu Imperatiu Gerundi Participi

Present Imperfet
escrigui escrivís (escrigués) escrivint escrit
escriguis escrivissis (escriguessis) escriu escrita
escrigui escrivís (escrigués) escrigui escrits
escriguem escrivíssim (escriguéssim) escriguem escrites
escrigueu escrivíssiu (escriguéssiu) escriviu
escriguin escrivissin (escriguessin) escriguin

Indicatiu

Present Imperfet Passat simple Futur Condicional
faig feia fiu faré faria
fas feies feres faràs faries
fa feia féu farà faria
fem fèiem férem farem faríem
feu fèieu féreu fareu faríeu
fan feien feren faran farien

Subjuntiu Imperatiu Gerundi Participi

Present Imperfet
faci fes fent fet
facis fessis fes feta
faci fes faci fets
fem féssim fem fetes
feu féssiu feu
facin fessin facin



Verbs irregulars

NÉIXER (NÀIXER)

PODER

Indicatiu

Present Imperfet Passat simple Futur Condicional
neixo (naixo) naixia naixí (nasquí) naixeré naixeria
neixes (naixes) naixies naixeres (nasqueres) naixeràs naixeries
neix (naix) naixia naixé (nasqué) naixerà naixeria
naixem naixíem naixérem (nasquérem) naixerem naixeríem
naixeu naixíeu naixéreu (nasquéreu) naixereu naixeríeu
neixen (naixen) naixien naixeren (nasqueren) naixeran naixerien

Subjuntiu Imperatiu Gerundi Participi

Present Imperfet
neixi (naixi) naixés (nasqués) naixent nascut
neixis (naixis) naixessis (nasquessis) neix (naix) nascuda
neixi (naixi) naixés (nasqués) neixi (naixi) nascuts
naixem (nasquem) naixéssim (nasquéssim) naixem (nasquem) nascudes
naixeu (nasqueu) naixéssiu (nasquéssiu) naixeu
neixin (naixin) naixessin (nasquessin) neixin (naixin)

Indicatiu

Present Imperfet Passat simple Futur Condicional
puc podia poguí podré podria
pots podies pogueres podràs podries
pot podia pogué podrà podria
podem podíem poguérem podrem podríem
podeu podíeu poguéreu podreu podríeu
poden podien pogueren podran podrien

Subjuntiu Imperatiu Gerundi Participi

Present Imperfet
pugui pogués podent pogut
puguis poguessis pugues poguda
pugui pogués pugui poguts
puguem poguéssim puguem pogudes
pugueu poguéssiu pugueu
puguin poguessin puguin



Verbs irregulars

PRENDRE

RESPONDRE

Indicatiu

Present Imperfet Passat simple Futur Condicional
prenc prenia prenguí prendré prendria
prens prenies prengueres prendràs prendries
pren prenia prengué prendrà prendria
prenem preníem prenguérem prendrem prendríem
preneu preníeu prenguéreu prendreu prendríeu
prenen prenien prengueren prendran prendrien

Subjuntiu Imperatiu Gerundi Participi

Present Imperfet
prengui prengués prenent pres
prenguis prenguessis pren presa
prengui prengués prengui presos
prenguem prenguéssim prenguem preses
prengueu prenguéssiu preneu
prenguin prenguessin prenguin

Indicatiu

Present Imperfet Passat simple Futur Condicional
responc responia responguí respondré respondria
respons responies respongueres respondràs respondries
respon responia respongué respondrà respondria
responem responíem responguérem respondrem respondríem
responeu responíeu responguéreu respondreu respondríeu
responen responien respongueren respondran respondrien

Subjuntiu Imperatiu Gerundi Participi

Present Imperfet
respongui respongués responent respost
responguis responguessis respon resposta
respongui respongués respongui respostos
responguem responguéssim responguem respostes
respongueu responguéssiu responeu
responguin responguessin responguin



Verbs irregulars

TENIR

VENIR

Indicatiu

Present Imperfet Passat simple Futur Condicional
tinc tenia tinguí tindré tindria
tens tenies tingueres tindràs tindries
té tenia tingué tindrà tindria
tenim teníem tinguérem tindrem tindríem
teniu teníeu tinguéreu tindreu tindríeu
tenen tenien tingueren tindran tindrien

Subjuntiu Imperatiu Gerundi Participi

Present Imperfet
tingui tingués tenint tingut
tinguis tinguessis té (ten, tingues) tinguda
tingui tingués tingui tinguts
tinguem tinguéssim tinguem tingudes
tingueu tinguéssiu teniu (tingueu)
tinguin tinguessin tinguin

Indicatiu

Present Imperfet Passat simple Futur Condicional
vinc venia vinguí vindré vindria
véns venies vingueres vindràs vindries
ve venia vingué vindrà vindria
venim veníem vinguérem vindrem vindríem
veniu veníeu vinguéreu vindreu vindríeu
vénen venien vingueren vindran vindrien

Subjuntiu Imperatiu Gerundi Participi

Present Imperfet
vingui vingués venint vingut
vinguis vinguessis vine vinguda
vingui vingués vingui vinguts
vinguem vinguéssim vinguem vingudes
vingueu vinguéssiu veniu
vinguin vinguessin vinguin



Verbs irregulars

VEURE

VOLER

Indicatiu

Present Imperfet Passat simple Futur Condicional
veig veia viu veuré veuria
veus veies veieres (veres) veuràs veuries
veu veia veié (véu) veurà veuria
veiem vèiem veiérem (vérem) veurem veuríem
veieu vèieu veiéreu (véreu) veureu veuríeu
veuen veien veieren (veren) veuran veurien

Subjuntiu Imperatiu Gerundi Participi

Present Imperfet
vegi veiés veient vist
vegis veiessis veges (ves) vista
vegi veiés vegi vistos
vegem veiéssim vegem vistes
vegeu veiéssiu vegeu (veieu)
vegin veiessin vegin

Indicatiu

Present Imperfet Passat simple Futur Condicional
vull volia volguí voldré voldria
vols volies volgueres voldràs voldries
vol volia volgué voldrà voldria
volem volíem volguérem voldrem voldríem
voleu volíeu volguéreu voldreu voldríeu
volen volien volgueren voldran voldrien

Subjuntiu Imperatiu Gerundi Participi

Present Imperfet
vulgui volgués volent volgut
vulguis volguessis vulgues volguda
vulgui volgués vulgui volguts
vulguem volguéssim vulguem volgudes
vulgueu volguéssiu vulgueu
vulguin volguessin vulguin


