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UNITAT 6. La conjugació verbal

ESTUDI DE LA LLENGUA

Activitat 1 (pàgina 164)

 a  anava: imperfet d’indicatiu
 b  vaig tenir: passat perifràstic; diré: futur 
 c  vol: present d’indicatiu; arribem: present de subjuntiu
 d  van aconsellar: passat perifràstic; anara: imperfet de subjuntiu
 e  havia salvat: plusquamperfet d’indicatiu
 f  haguera sabut: plusquamperfet de subjuntiu; hauria vingut: condicional perfet  
 g  ha escrit: perfet d’indicatiu
 h  estimaria: condicional; endevinara: imperfet de subjuntiu
 i  vingueren: passat simple
 j  contestara: imperfet de subjuntiu; va aixecar: passat perifràstic
 k  hagué anat: passat anterior. 
 l  va haver anat: passat anterior perifràstic

Activitat 2 (pàgina 165)

 a  Present d’indicatiu: jo estic, tu estàs, ell està, nosaltres estem, vosaltres esteu, ells estan.
 b  Passat simple: jo estiguí, tu estigueres, ell estigué, nosaltres estiguérem, vosaltres estiguéreu, ells 

estigueren.
 c  Present de subjuntiu: jo estiga, tu estigues, ell estiga, nosaltres estiguem, vosaltres estigueu, ells 

estiguen.
 d  Imperfet de subjuntiu: jo estiguera o estigués, tu estigueres o estiguesses, ell estiguera o esti-

gués, nosaltres estiguérem o estiguéssem, vosaltres estiguéreu o estiguésseu, ells estigueren  
o estiguessen.

 e  Imperatiu: estigues, estigueu.

Activitat 3 (pàgina 165)

Present d’indicatiu: jo vaig, tu vas, ell va, nosaltres anem, vosaltres aneu, ells van.
Present de subjuntiu: jo vaja, tu vages, ell vaja, nosaltres anem, vosaltres aneu, ells vagen.
Imperatiu: vés, aneu.

Activitat 4 (pàgina 166)

 a  El govern denuncia la invasió d’un país estranger. 
 b  Els alumnes pengen la roba al penja-robes. 
 c  Jo sempre fotocopie els apunts del dies que he faltat a classe. 
 d  Si cacem espècies protegides cometem un delicte. 
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 e  El president anuncia la convocatòria d’eleccions anticipades. 
 f  Si estudiésseu més, aprovaríeu. 
 g  El professor vol que els alumnes adeqüen l’escrit al context. 
 h  Espere que ara el safareig desaigüe bé. 
 i  Els meus pares m’han obert un compte al banc perquè estalvie diners. 

Activitat 5 (pàgina 169)

VERB CÓRRER

participi 1a persona present 
d’indicatiu

passat  
simple

present  
de subjuntiu

imperfet  
de subjuntiu

corregut córrec correguí

corregueres

corregué

correguérem

correguéreu

corregueren

córrega

córregues

córrega

correguem

corregueu

córreguen

correguera / corregués

corregueres / correguesses

correguera / corregués

correguérem / correguéssem

correguéreu / correguésseu

corregueren / correguessen

Activitat 6 (pàgina 169)

tercera 
persona 
singular

present 
indicatiu

imperfet passat 
simple

futur condicional present 
subjuntiu

imperfet  
subjuntiu

entendre entén entenia entengué entendrà entendria entenga entenguera / 
entengués

confondre confon confonia confongué confondrà confondria confonga confonguera / 
confongués

estendre estén estenia estengué estendrà estendria estenga estenguera /

estengués

romandre roman romania romangué romandrà romandria romanga romanguera /

romangués

resoldre resol resolia resolgué resoldrà resoldria resolga resolguera /  
resolgués

caldre cal calia calgué caldrà caldria calga calguera /  
calgués

absoldre absol absolia absolgué absoldrà absoldria absolga absolguera /

absolgués

moldre mol molia molgué moldrà moldria molga molguera /

molgués
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primera 
persona 
plural

present 
indicatiu

imperfet passat simple futur condicional present 
subjuntiu

imperfet 
subjuntiu

entendre entenem enteníem entenguérem entendrem entendríem enteguem entenguérem / 
entenguéssem

confondre confonem confoníem confonguérem confondrem confondríem confonguem confonguérem / 
confonguéssem

estendre estenem esteníem estenguérem estendrem estendríem estenguem estenguérem / 
estenguéssem

romandre romanem romaníem romanguérem romandrem romandríem romanguem romanguérem / 
romanguéssem

resoldre resolem resolíem resolguérem resoldrem resoldríem resolguem resolguérem / 
resolguéssem

absoldre absolem absolíem absolguérem absoldrem absoldríem absolguem absolguérem / 
absolguéssem

moldre molem molíem molguérem moldrem moldríem molguem molguérem / 
molguéssem

Activitat 7 (pàgina 169)

Els verbs que segueixen el model conéixer perden els darrers sons del radical (ix) en algunes formes 
verbals. Tenen, per tant, dos radicals: velaritzat (Ex. conegut) i no velaritzat (Ex. coneixent). 

Activitat 8 (pàgina 169)

 a L’ha vista però no l’ha reconeguda. 
 b Com que l’any passat suspenguéreu moltes assignatures, ara repetiu curs.
 c Els acusats volen que el tribunal els absolga. 

Activitat 9 (pàgina 170)

 a  El present d’indicatiu només presenta consonant velar en la primera persona del singular. Ex. conec.
 b El gerundi no porta mai consonant velar. Ex. coneixent. És inadmissible la forma coneguent. 
 c L’única forma no personal que velaritza és el participi. Ex. conegut, paregut.

Activitat 10 (pàgina 170)

 a No volia deixar-li més diners, perquè li’n devia molts. 
 b Van dir que no faríem l’excursió si plovia. 
 c No vull que tu li degues cap favor.
 d No volia que nosaltres li deguérem / deguéssem cap favor. 
 e Ha plogut durant tot el dia. 
 f La professora no volia que moguérem / moguéssem les taules quan ens alçàrem. 
 g Ara no et puc atendre, que estic escrivint una carta. 
 h Mentre la mestra escrivia a la pissarra, els alumnes copiaven. 
 i Bevent tant de vi, deu estar alcoholitzat. 
 j Tenia problemes de renyó, perquè no bevia aigua. 



93  Valencià: llengua i literatura 2n  BATXILLERAT

Orientacions i solucionari

Activitat 11 (pàgina 170)

m’assec: present d’indicatiu (asseure’s)
trac: present d’indicatiu (traure)
riga: present de subjuntiu (riure)
caiguérem: passat simple (caure)
plagut: participi (plaure)
creiem: present d’indicatiu (creure)
veieu: present d’indicatiu (veure)
cloïa: imperfet d’indicatiu (cloure)
veient: gerundi (veure)
inclous: present d’indicatiu (incloure)
plau: present d’indicatiu (plaure)
exclourem: futur simple (excloure)
complauria: condicional simple (complaure)

 a  Els verbs que segueixen el model creure perden la u davant la consonant velar, en els temps ve-
laritzats, és a dir, en la 1a persona del singular del present i en el passat simple d’indicatiu, 
en el present i l’ imperfet de subjuntiu, i de vegades en el participi.

 b  Tenen un radical sense u en la primera i segona persones del plural del present d’indicatiu, en 
l’imperfet d’indicatiu i en el gerundi. 

 c  Tenen un radical amb u a les persones 2a i 3a del singular del present d’indicatiu, en el futur  
i en el condicional, a més, evidentment, de l’infinitiu.

Activitat 12 (pàgina 171)

Imperfets amb radical tònic Imperfets amb radical àton

creure creia cloure cloïa

seure seia plaure plaïa

caure queia noure noïa

jaure (jeure) jeia coure coïa

traure (treure) treia raure raïa

riure reia complaure complaïa

dir deia excloure excloïa

dur duia incloure incloïa

fer feia recloure recloïa

veure veia concloure concloïa
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Activitat 13 (pàgina 171)

infinitiu imperfet

dir deia, deies, deia, déiem, déieu, deien

traure treia, treies, treia, tréiem, tréieu, treien

caure queia, queies, queia, quéiem, quéieu, queien

riure reia, reies, reia, réiem, réieu, reien

dur duia, duies, duia, dúiem, dúieu, duien

seure seia, seies, seia, séiem, séieu, seien

fer feia, feies, feia, féiem, féieu, fien

complaure complaïa, complaïes, complaïa, complaíem, complaíeu, complaïen

excloure excloïa excloïes, excloïa, excloíem, excloíeu, excloïeu

raure raïa, raïes, raïa, raíem, raíeu, raïen

coure coïa, coïes, coïa, coíem, coíeu, coïen

Activitat 14 (pàgina 171)

Viure. Mode indicatiu

present imperfet passat simple futur

jo visc vivia visquí viuré

nosaltres vivim vivíem visquérem viurem

ells viuen vivien visqueren viuran

Viure. Mode subjuntiu

present imperfet 

jo visca visquera / visqués

nosaltres visquem visquérem / visquéssem

ells visquen visqueren / visquessen

Viure. Formes no personals

gerundi participi

vivint viscut
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Créixer. Mode indicatiu

present imperfet passat simple condicional

jo cresc / creixo creixia cresquí creixeria

tu creixes creixies cresqueres creixeries

vosaltres creixeu creixíeu cresquéreu creixeríeu

Créixer. Mode subjuntiu

present imperfet 

jo cresca cresquera / cresqués

tu cresques cresqueres / cresquesses

vosaltres cresqueu cresquéreu / cresquésseu

Créixer. Formes no personals

gerundi participi

creixent crescut

Activitat 15 (pàgina 172)

Terminacions dels participis

-ut -gut -scut -és, -os, -as -lt -t -st

dut

pertanyut

caigut

sigut

detingut 

corregut 

rigut

abstingut 
pertangut

calgut

desaparegut

viscut 
nascut 
merescut

crescut

suspés

omés 

empés

comés

remés

encés

romàs

exclòs

confòs

absolt

mòlt

dit

dut

estat

tret

post

vist

rist
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Activitat 16 (pàgina 172)

Infinitiu Gerundi Participi

ofendre ofenent ofés

fer fent fet

excloure excloent exclòs

cometre cometent comés

empényer empenyent empés

atényer atenyent atés

confondre confonent confòs

aprendre aprenent aprés

romandre romanent romàs

ésser essent estat / sigut

coure coent cogut / cuit

correspondre corresponent correspost

moldre molent mòlt

resoldre resolent resolt

tòrcer torcent torçut

plànyer planyent planyut

pertànyer pertanyent pertanyut / pertangut

vendre venent venut

renàixer renaixent renascut

conviure convivint conviscut

desplaure desplaent desplagut

aparéixer apareixent aparegut

ploure plovent plogut

encendre encenent encés

beure bevent begut

traure traent tret

detenir detenint detingut

deure devent degut

comprendre comprenent comprés

refondre refonent refòs

Activitat 17 (pàgina 173)

 a El tema ja ha estat debatut a classe. 
 b En l’informe s’han omés les dades compromeses.
 c Els crits del públic han interromput la representació. 
 d Amb diners l’han corromput. 
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 e Han inclòs una nota de felicitació en la carta. 
 f L’han exclosa de la prova per consumir drogues. 
 g El condemnat ha recorregut la sentència. 
 h La companyia ha emés un comunicat. 
 i La policia ha detingut el delinqüent.
 j Tots els diaris han difòs la notícia. 

Activitat 18 (pàgina 173)

 a No estengues la roba.
 b No estengueu la roba. 
 c No encengues el foc. 
 d No encengueu el foc. 
 e No begues de pressa.
 f No begueu de pressa. 
 g No córregues la marató. 
 h No corregueu la marató. 
 i No visques tranquil·la. 
 j No visqueu tranquil·les. 

Activitat 19 (pàgina 173)

 a Vine demà
 b Veniu demà. 
 c Apreneu alemany. 
 d Correu descalces. 
 e Absoleu l’acusat. 
 f Foneu el gel.
 g Difoneu la notícia. 
 h Cloeu l’acte.
 i Clou la sessió. 
 j Cou la coca al forn.

Activitat 20 (pàgina 173)

 a vulga
 b volgueren / van voler 
 c vull 
 d voldria 
 e volgut 
 f volien 
 g vulguen 
 h vulguem 
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Activitat 21 (pàgina 173)

 a puga
 b pogué
 c pugueu
 d pogueres / poguesses
 e poguérem / poguéssem
 f poguérem / vam poder
 g pugueu
 h poguéreu / poguésseu

Activitat 22 (pàgina 174)

present  
d’indicatiu

imperfet 
d’indicatiu

passat  
simple

present de 
subjuntiu

imperfet de 
subjuntiu

jo veig

tu veus

ell veu

nosaltres veiem

vosaltres veieu

ells veuen

jo veia

tu veies

ell veia

nosaltres véiem

vosaltres véieu

ells veien

jo viu

tu veres

ell viu / véu

nosaltres vérem

vosaltres véreu

ells veren

jo veja

tu veges

ell veja

nosaltres vegem

vosaltres vegeu

ells vegen

jo vera / veiés

tu veres / veiesses

ell vera / veiés

nosaltres vérem / veiéssem

vosaltres véreu / veiésseu

ells veren / veiessen

Activitat 23 (pàgina 174)

present  
d’indicatiu

imperfet 
d’indicatiu

passat  
simple

present de 
subjuntiu

imperfet de 
subjuntiu

jo faig

tu fas

ell fa

nosaltres fem

vosaltres feu

ells fan

jo feia

tu feies

ell feia

nosaltres féiem

vosaltres féieu

ells feien

jo fiu

tu feres

ell féu

nosaltres férem

vosaltres féreu 

ells feren

jo faça

tu faces

ell faça

nosaltres fem

vosaltres feu

ells facen

jo fera / fes 

tu feres / fesses

ell fera / fes

nosaltres férem / féssem 

vosaltres féreu / fésseu 

ells feren / fessen

Activat 24 (pàgina 174)

 a feu 
 b faça 
 c féu 
 d féieu 
 e faig 
 f facen 
 g feren / fessen 
 h féreu / féieu 
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Activitat 25 (pàgina 174)

tenir venir

1a pers. sing. present ind. tinc vinc

3a pers. sing. present ind. té ve

1a pers. plural passat simple tinguérem vinguérem

1a pers. sing. present subj. tinga vinga

3a pers. plural imperfet subj. tingueren / tinguessen vingueren / vinguessen

gerundi tenint venint

participi tingut vingut

Activitat 26 (pàgina 174)

 a segut: estat / sigut
 b es: és
 c sigués: fóra / fos
 d sigau: sigueu
 e soc: sóc

Activitat 27 (pàgina 175)

 a estigau: estigueu
 b estiguerem: estiguérem
 c estàn: estan
 d estàrem: estiguérem / estiguéssem
 e estaba: estava
 f estiguereu: estiguéreu
 g estiguent: estant
 h esteu: estigueu

Activitat 28 (pàgina 176)

present d’indicatiu present de subjuntiu imperatiu

jo dorm jo dorma –

tu dorms tu dormes dorm tu

ell dorm ell dorma dorma ell 

nosaltres dormim nosaltres dormim dormim nosaltres

vosaltres dormiu vosaltres dormiu dormiu vosaltres

ells dormen ells dormen dormen ells
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Activitat 29 (pàgina 176)

 a acudisc / acudesc / acudeixo 
 b lluen
 c llueix
 d llueix
 e lluu
 f acudeixen
 g se m’acut
 h lluen

Activitat 30 (pàgina 177)

 a Les mesures del govern afavoreixen l’estalvi energètic. 
 b Cal treballar més i no defallir. 
 c M’agrada veure florir els arbres. 
 d No has de compadir-me.
 e Cal combatre la pobresa.
 f Els remetem la comanda. 
 g Es percep la por.
 h Vull que recorreguem la sentència. 
 i No és convenient dinfondre la notícia. 
 j Ella admet que s’ha equivocat.
 k He llegit el text refòs de la llei. 
 l Cal debatre amb arguments lògics. 
 m No em sembla lògic que li permetes llegir els teus correus. 
 n Ha interromput el conferenciant amb les seues preguntes. 

Activitat 31 (pàgina 177)

 a conduïsques/conduesques
 b agraïu
 c condueixen 
 d panseix 
 e oprimeix 
 f penedeix 
 g distingiu 
 h intercedisquen/intercedesquen 
 i conflueixen 
 j agraïm 
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Activitat 32 (pàgina 177)

 a Si em cuses la bata, et pagaré el que em demanes. 
 b Pere m’ha deixat que culla llimes del seu hort. 
 c La meua àvia cosia l’aixovar abans de casar-se. 
 d Si tossim tant és perquè estem malalts. 
 e No em sembla bé que culles taronges de l’hort del veí. 
 f Cal que aquests cigrons bullen durant una hora. 
 g Encara que fuges, t’agafarem. 
 h Jo tus / tusso molt quan em refrede. 
 i Només cull / cullo les taronges que queden dalt de l’arbre després de passar els collidors. 
 j No volem que les persones moren / muiren en guerres inútils. 

Activitat 33 (pàgina 177)

 a Els collidors cullen les taronges de bon matí, però nosaltres les collim a la vesprada.
 b Quan estàs refredat tusses massa. 
 c No podràs estudiar al matí si surts a la nit. 
 d El metge li dóna un xarop perquè no tussa. 
 e La cuinera diu a l’ajudant que frija les creïlles a la paella. 
 f El pare diu al xiquet que es vista de pressa.
 g M’agrada que tu lliges.
 h Jo llig un poc tots els dies.
 i És convenient que els ingredients bullen a foc lent.

Activitat 34 (pàgina 178)

EIXIR

present d’indicatiu isc, ixes, ix, eixim, eixiu, ixen

passat simple isquí, isqueres, isqué, isquérem, isquéreu, isqueren / eixí, eixires, eixí,  
eixírem, eixíreu, eixiren

present de subjuntiu isca, isques, isca, isquem, isqueu, isquen

imperfet de subjuntiu isquera, isqueres, isquera, isquérem, isquéreu, isqueren / isqués,  
isquesses, isqués, isquéssem, isquésseu, isquessen 

OBRIR

present d’indicatiu òbric, obris, obri, obrim, obriu, obrin

passat simple obrí, obrires, obrí, obrírem, obríreu, obriren

present de subjuntiu òbriga, òbrigues, òbriga, obrim, obriu, òbriguen

imperfet de subjuntiu obrira, obrires, obrira, obrim, obriu, obriren / obrís, obrisses, obrís, obrim, 
obriu, obrissen
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OMPLIR

present d’indicatiu òmplic, omplis, ompli, omplim, ompliu, omplin

passat simple omplí, omplires, omplí, omplírem, omplíreu, ompliren

present de subjuntiu òmpliga, òmpligues, òmpliga, omplim, ompliu, òmpliguen

imperfet de subjuntiu omplira, omplires, omplira, omplírem, omplíreu, ompliren / omplís,  
omplisses, omplís, omplíssem, omplísseu, omplissen 

MORIR

present d’indicatiu muir, mors, mor, morim, moriu, moren

passat simple morí, morires, morí, morírem, moríreu, moriren

present de subjuntiu muira, muires, muira, morim, moriu, muiren

imperfet de subjuntiu morira, morires, morira, morírem, moríreu, moriren / morís, morisses,  
morís, moríssem, morísseu, morissen

OIR

present d’indicatiu oig, ous, ou, oïm, oïu, ouen

passat simple oí, oïres, oí, oírem, oíreu, oïren

present de subjuntiu oja, oges, oja, ogem, ogeu, ogen

imperfet de subjuntiu oïra, oïres, oïra, oírem, oíreu, oïren / oís, oisses, oís, oíssem, oísseu, oissen  

Activitat 35 (pàgina 178)

 a Alerta! No baixes del tren abans d’arribar-hi. 
 b Si calleu, em sentireu millor. 
 c Ha caigut i s’ha trencat la cama. 
 d M’he engreixat quatre quilos.
 e Ha fet règim i s’ha aprimat molt. 
 f Ma mare es desdejuna suc de taronja. 
 g Temem que no hi haurà sort.
 h Vindran amb nosaltres. 
 i Seu bé a la cadira. 

Activitat 36 (pàgina 179)

 a Són ciclistes i s’entrenen cada diumenge. 
 b Marxarem demà. 
 c El cotxe ha saltat el semàfor. 
 d Si corres cauràs. 
 e Els invasors s’assentaren en les terres conquerides. 
 f Els xiquets van seure al voltant de la taula. 
 g Baixa del cotxe!
 h Quan estudies pots saltar el que no entengues. 
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Activitat 37 (pàgina 179)

 a renya (renyir / renyar)
 b rinyen (renyir / renyar)
 c anomenat (nomenar / anomenar)
 d nomenat (nomenar / anomenar)
 e pon (posar / pondre)
 f post (posar / pondre)
 g posat (posar / pondre)
 h senyalaven (senyalar / assenyalar)
 i assenyala (senyalar / assenyalar)
 j alliberat (lliurar / alliberar)
 k lliurat (lliurar / alliberar)




