
Imprimeix

Recorda que tots els verbs de la primera conjugació són regulars, tret d’anar i estar. Pots utilitzar el verb
cantar com a model.
A continuació tens tots els temps del verb cantar.
Si vols provar de deduir algunes formes d’aquest verb, sense consultar prèviament el model, clica en l’activitat
de deducció que et proposem a continuació. Si no, observa les terminacions dels temps verbals del model i
posa-les en pràctica en les activitats que et proposem més endavant.

 Activitat 4

Cantar

indicatiu

present
canto
cantes
canta

cantem
canteu
canten

indefinit
he cantat
has cantat
ha cantat

hem cantat
heu cantat
han cantat

imperfet
cantava
cantaves
cantava

cantàvem
cantàveu
cantaven

plusquamperfet
havia cantat
havies cantat
havia cantat

havíem cantat
havíeu cantat
havien cantat

passat simple
cantí

cantares
cantà

cantàrem
cantàreu
cantaren

passat perifràstic
vaig cantar
vas cantar
va cantar

vam cantar
vau cantar
van cantar

anterior
haguí cantat

hagueres cantat
hagué cantat

haguérem cantat
haguéreu cantat
hagueren cantat

anterior perifràstic
vaig haver cantat
vas haver cantat
va haver cantat

vam haver cantat
vau haver cantat
van haver cantat

futur
cantaré
cantaràs
cantarà

cantarem
cantareu
cantaran

futur compost
hauré cantat
hauràs cantat
haurà cantat

haurem cantat
haureu cantat
hauran cantat

condicional
cantaria
cantaries
cantaria

cantaríem
cantaríeu
cantarien

condicional compost
hauria cantat
hauries cantat
hauria cantat

hauríem cantat
hauríeu cantat
haurien cantat

subjuntiu

present
canti
cantis
canti

cantem
canteu
cantin

perfet
hagi cantat
hagis cantat
hagi cantat

hàgim cantat
hàgiu cantat
hagin cantat

imperfet
cantés

cantessis
cantés

cantéssim
cantéssiu
cantessin

plusquamperfet
hagués cantat

haguessis cantat
hagués cantat

haguéssim cantat
haguéssiu cantat
haguessin cantat

imperatiu formes no personals

canta
canti

cantem
canteu
cantin

infinitiu cantar
gerundi cantant
participi cantat

    cantada
    cantats

    cantades
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Observa que tenim dos temps de passat: el passat simple (cantà) i el passat perifràstic (va cantar).
El passat perifràstic és característic de la llengua oral i també s’empra en textos escrits. En canvi, el
passat simple és utilitzat usualment en valencià i també en textos escrits, generalment literaris i de
registre formal.

Pots practicar el model de conjugació regular de la primera conjugació fent l’activitat següent. Cal que
completis els buits d’unes frases amb la forma adequada del verb.

Activitat 5
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