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1ª CONJUGACIÓ 

VERB CANTAR 

INDICATIU 

PRESENT PRETÈRIT INDEFINIT IMPERFET 
PRETÈRIT 

PLUSQUAMPERFET 

cante  
cantes  
canta  
cantem  
canteu  
canten 

he cantat  
has cantat 
ha cantat 
hem cantat 
heu cantat 
han cantat 

Cantava 
Cantaves 
Cantava 
Cantàvem 
Cantàveu 
cantaven 

havia cantat 
havies ... 
havia ... 
havíem ... 
havíeu ... 
havien ... 

PRETÈRIT PERFET 
PRETÈRIT ANTERIOR 

SIMPLE 
PRETÈRIT PERFET 

PERIFRÀSTIC 
PRETÈRIT ANTERIOR 

PERIFRÀSTIC 

Cantí 
Cantares 
Cantà 
Cantàrem 
Cantàreu 
cantaren 

haguí cantat 
hagueres ... 
hagué ... 
haguérem ... 
haguéreu ... 
hagueren ... 

vaig cantar 
vas ... 
va ... 
vam ... 
vau ... 
van... 

vaig haver cantat 
vas ... ... 
va ... ... 
vam ... ... 
vau ... ... 
van ... ... 

FUTUR SIMPLE FUTUR COMPOST CONDICIONAL SIMPLE 
CONDICIONAL 

COMPOST 

Cantaré 
Cantaràs 
Cantarà 
Cantarem 
Cantareu 
cantaran 

hauré cantat 
hauràs ... 
haurà ... 
haurem ... 
haureu ... 
hauran ... 

Cantaria 
Cantaries 
Cantaria 
Cantaríem 
Cantaríeu 
cantarien 

hauria cantat 
hauries ... 
hauria ... 
hauríem ... 
hauríeu ... 
haurien ... 

 

SUBJUNTIU 

PRESENT 
PRETÈRIT 
PERFET 

IMPERFET PRETÈRIT PLUSQUAMPERFET 

Cante 
Cantes 
Cante 
Cantem 
Canteu 
canten 

haja cantat 
hages ... 
haja ... 
hàgem ... 
hàgeu ... 
hagen ... 

Cantara 
Cantares 
Cantara 
Cantàrem 
Cantàreu 
cantaren 

cantàs  
cantasses 
cantàs 
cantàssem 
cantàsseu 
cantassen 

hagués cantat 
haguesses ... 
hagués ... 
haguéssem ... 
haguésseu ... 
haguessen ... 

haguera cantat 
hagueres ... 
haguera ... 
haguérem ... 
haguéreu ... 
hagueren ... 

PRETÈRIT PERFET 
PERIFRÀSTIC 

    

vaja cantar 
vages ... 
vaja ... 
vàgem ... 
vàgeu ... 
vagen ... 
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IMPERATIU INFINITIU GERUNDI PARTICIPI 

- 
Canta 
Cante 
Cantem 
Canteu 
canten 

Cantar 
haver cantat 

Cantant 
havent cantat 

Cantat 
Cantada 
Cantats 
cantades 
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2ª CONJUGACIÓ 

VERB BATRE 

INDICATIU 

PRESENT PRETÈRIT INDEFINIT IMPERFET 
PRETÈRIT 

PLUSQUAMPERFET 

Bat 
Bats 
Bat 
Batem 
Bateu 
Baten 

he batut 
has batut 
ha batut 
hem batut 
heu batut 
han batut 

Batia 
Baties 
Batia 
Batíem 
Batíeu 
batien 

havia batut 
havies ... 
havia ... 
havíem ... 
havíeu ... 
havien ... 

PRETÈRIT PERFET 
PRETÈRIT ANTERIOR 

SIMPLE 
PRETÈRIT PERFET 

PERIFRÀSTIC 
PRETÈRIT ANTERIOR 

PERIFRÀSTIC 

Batí 
Bateres 
Baté 
Batérem 
Batéreu 
Bateren 

haguí batut 
hagueres ... 
hagué ... 
haguérem ... 
haguéreu ... 
hagueren ... 

vaig batre 
vas ... 
va ... 
vam ... 
vau ... 
van... 

vaig haver batut 
vas ... ... 
va ... ... 
vam ... ... 
vau ... ... 
van ... ... 

FUTUR SIMPLE FUTUR COMPOST CONDICIONAL SIMPLE 
CONDICIONAL 

COMPOST 

Batré 
Batràs 
Batrà 
Batrem 
Batreu 
Batran 

hauré batut 
hauràs ... 
haurà ... 
haurem ... 
haureu ... 
hauran ... 

Batria 
Batries 
Batria 
Batríem 
Batríeu 
Batrien 

hauria batut 
hauries ... 
hauria ... 
hauríem ... 
hauríeu ... 
haurien ... 

 

SUBJUNTIU 

PRESENT 
PRETÈRIT 
PERFET 

IMPERFET PRETÈRIT PLUSQUAMPERFET 

Bata 
Bates 
Bata 
Batem 
Bateu 
Baten 

haja batut 
hages ... 
haja ... 
hàgem ... 
hàgeu ... 
hagen ... 

Batera 
Bateres 
Batera 
Batérem 
Batéreu 
Bateren 

Batés 
Batesses 
Batés 
Batéssem 
Batésseu 
Batessen 

hagués batut 
haguesses ... 
hagués ... 
haguéssem ... 
haguésseu ... 
haguessen ... 

haguera batut 
hagueres ... 
haguera ... 
haguérem ... 
haguéreu ... 
hagueren ... 

PRETÈRIT PERFET 
PERIFRÀSTIC 

    

vaja batre 
vages ... 
vaja ... 
vàgem ... 
vàgeu ... 
vagen ... 
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IMPERATIU INFINITIU GERUNDI PARTICIPI 

- 
Bat 
Bata 
Batem 
Bateu 
Baten 

Batre 
Haver batut 

Batent 
Havent batut 

Batut 
Batuda 
Batuts 
batudes 
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3ª CONJUGACIÓ PURA 

VERB SENTIR 

INDICATIU 

PRESENT PRETÈRIT INDEFINIT IMPERFET 
PRETÈRIT 

PLUSQUAMPERFET 

Sent 
Sents 
Sent 
Sentim 
Sentiu 
Senten 

he sentit  
has ... 
ha ... 
hem ... 
heu ... 
han ... 

Sentia 
Senties 
Sentia 
Sentíem 
Sentíeu 
Sentien 

havia sentit 
havies ... 
havia ... 
havíem ... 
havíeu ... 
havien ... 

PRETÈRIT PERFET 
PRETÈRIT ANTERIOR 

SIMPLE 
PRETÈRIT PERFET 

PERIFRÀSTIC 
PRETÈRIT ANTERIOR 

PERIFRÀSTIC 

Sentí 
Sentires 
Sentí 
Sentírem 
Sentíreu 
Sentiren 

haguí sentit 
hagueres ... 
hagué ... 
haguérem ... 
haguéreu ... 
hagueren ... 

vaig sentir 
vas ... 
va ... 
vam ... 
vau ... 
van... 

vaig haver sentit 
vas ... ... 
va ... ... 
vam ... ... 
vau ... ... 
van ... ... 

FUTUR SIMPLE FUTUR COMPOST CONDICIONAL SIMPLE 
CONDICIONAL 

COMPOST 

Sentiré 
Sentiràs 
Sentirà 
Sentirem 
Sentireu 
Sentiran 

hauré sentit 
hauràs ... 
haurà ... 
haurem ... 
haureu ... 
hauran ... 

Sentiria 
Sentiries 
Sentiria 
Sentiríem 
Sentiríeu 
Sentirien 

hauria sentit 
hauries ... 
hauria ... 
hauríem ... 
hauríeu ... 
haurien ... 

 

SUBJUNTIU 

PRESENT 
PRETÈRIT 
PERFET 

IMPERFET PRETÈRIT PLUSQUAMPERFET 

Senta 
Sentes 
Senta 
Sentim 
Sentiu 
Senten 

haja sentit 
hages ... 
haja ... 
hàgem ... 
hàgeu ... 
hagen ... 

Sentira 
Sentires 
Sentira 
Sentírem 
Sentíreu 
Sentiren 

Sentís 
Sentisses 
Sentís 
Sentíssem 
Sentísseu 
Sentissen 

hagués sentit 
haguesses ... 
hagués ... 
haguéssem ... 
haguésseu ... 
haguessen ... 

haguera sentit 
hagueres ... 
haguera ... 
haguérem ... 
haguéreu ... 
hagueren ... 

PRETÈRIT PERFET 
PERIFRÀSTIC 

    

vaja sentir 
vages ... 
vaja ... 
vàgem ... 
vàgeu ... 
vagen ... 
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IMPERATIU INFINITIU GERUNDI PARTICIPI 

- 
Sent 
Senta 
Sentim 
Sentiu 
Senten 

Sentir 
Haver sentit 

Sentint 
Havent sentit 

Sentit 
Sentida 
Sentits 
sentides 
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3ª CONJUGACIÓ INCOATIVA 

VERB PATIR 

INDICATIU 

PRESENT PRETÈRIT INDEFINIT IMPERFET 
PRETÈRIT 

PLUSQUAMPERFET 

Patesc, patisc, patixc 
Pateixes, patixes 
Pateix, patix 
Patim 
Patiu 
Pateixen, patixen 

he patit  
has ... 
ha ... 
hem ... 
heu ... 
han ... 

Patia 
Paties 
Patia 
Patíem 
Patíeu 
Patien 

havia patit 
havies ... 
havia ... 
havíem ... 
havíeu ... 
havien ... 

PRETÈRIT PERFET 
PRETÈRIT ANTERIOR 

SIMPLE 
PRETÈRIT PERFET 

PERIFRÀSTIC 
PRETÈRIT ANTERIOR 

PERIFRÀSTIC 

Patí 
Patires 
Patí 
Patírem 
Patíreu 
Patiren 

haguí patit 
hagueres ... 
hagué ... 
haguérem ... 
haguéreu ... 
hagueren ... 

vaig patir 
vas ... 
va ... 
vam ... 
vau ... 
van... 

vaig haver patit 
vas ... ... 
va ... ... 
vam ... ... 
vau ... ... 
van ... ... 

FUTUR SIMPLE FUTUR COMPOST CONDICIONAL SIMPLE 
CONDICIONAL 

COMPOST 

Patiré 
Patiràs 
Patiré 
Patirem 
Patireu 
Patiran 

hauré patit 
hauràs ... 
haurà ... 
haurem ... 
haureu ... 
hauran ... 

Patiria 
Patiries 
Patiria 
Patiríem 
Patiríeu 
Patirien 

hauria patit 
hauries ... 
hauria ... 
hauríem ... 
hauríeu ... 
haurien ... 

 

SUBJUNTIU 

PRESENT 
PRETÈRIT 
PERFET 

IMPERFET PRETÈRIT PLUSQUAMPERFET 

Patesca, patixca 
Patesques, -isques 
Patesca, -isca 
Patim 
Patiu 
Patesquen, -isquen 

haja patit 
hages ... 
haja ... 
hàgem ... 
hàgeu ... 
hagen ... 

Patira 
Patires 
Patira 
Patírem 
Patíreu 
Patiren 

Patís 
Patisses 
Patís 
Patíssem 
Patísseu 
Patissen 

hagués patit 
haguesses ... 
hagués ... 
haguéssem ... 
haguésseu ... 
haguessen ... 

haguera patit 
hagueres ... 
haguera ... 
haguérem ... 
haguéreu ... 
hagueren ... 

PRETÈRIT PERFET 
PERIFRÀSTIC 

    

vaja patir 
vages ... 
vaja ... 
vàgem ... 
vàgeu ... 
vagen ... 

    

 



LA CONJUGACIÓ VERBAL 
 

 8  

 

  

IMPERATIU INFINITIU GERUNDI PARTICIPI 

- 
Pateix 
Patesca, patisca 
Patim 
Patiu 
Patesquen, patisquen 

Patir 
Haver patit 

Patint 
Havent patit 

Patit 
Patida 
Patits 
patides 
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VERBS IRREGULARS 

VERB ANAR 

INDICATIU 

PRESENT PRETÈRIT INDEFINIT IMPERFET 
PRETÈRIT 

PLUSQUAMPERFET 

Vaig 
Vas 
Va 
Anem 
Aneu 
Van 

he anat  
has ... 
ha ... 
hem ... 
heu ... 
han ... 

Anava 
Anaves 
Anava 
Anàvem 
Anàveu 
Anaven 

havia anat 
havies ... 
havia ... 
havíem ... 
havíeu ... 
havien ... 

PRETÈRIT PERFET 
PRETÈRIT ANTERIOR 

SIMPLE 
PRETÈRIT PERFET 

PERIFRÀSTIC 
PRETÈRIT ANTERIOR 

PERIFRÀSTIC 

Aní 
Anares 
Anà 
Anàrem 
Anàreu 
Anaren 

haguí anat 
hagueres ... 
hagué ... 
haguérem ... 
haguéreu ... 
hagueren ... 

vaig anar 
vas ... 
va ... 
vam ... 
vau ... 
van... 

vaig haver anat 
vas ... ... 
va ... ... 
vam ... ... 
vau ... ... 
van ... ... 

FUTUR SIMPLE FUTUR COMPOST CONDICIONAL SIMPLE 
CONDICIONAL 

COMPOST 

Aniré 
Aniràs 
Aniràs 
Anirem 
Anireu 
Aniran 

hauré anat 
hauràs ... 
haurà ... 
haurem ... 
haureu ... 
hauran ... 

Aniria 
Aniries 
Aniria 
Aniríem 
Aniríeu 
Anirien 

hauria anat 
hauries ... 
hauria ... 
hauríem ... 
hauríeu ... 
haurien ... 

 

SUBJUNTIU 

PRESENT 
PRETÈRIT 
PERFET 

IMPERFET PRETÈRIT PLUSQUAMPERFET 

Vaja 
Vages 
Vaja 
Anem 
Aneu 
Vagen 

haja anat 
hages ... 
haja ... 
hàgem ... 
hàgeu ... 
hagen ... 

Anara 
Anares 
Anara 
Anàrem 
Anàreu 
Anaren 

Anés 
Anesses 
Anés 
Anéssem 
Anésseu 
Anessen 

hagués anat 
haguesses ... 
hagués ... 
haguéssem ... 
haguésseu ... 
haguessen ... 

haguera anat 
hagueres ... 
haguera ... 
haguérem ... 
haguéreu ... 
hagueren ... 

PRETÈRIT PERFET 
PERIFRÀSTIC 

    

vaja anar 
vages ... 
vaja ... 
vàgem ... 
vàgeu ... 
vagen ... 
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IMPERATIU INFINITIU GERUNDI PARTICIPI 

- 
Vés 
Vaja 
Anem 
Aneu 
Vagen 

Anar 
Haver anat 

Anant 
Havent anat 

Anat 
Anada 
Anats 
anades 
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VERBS IRREGULARS 

VERB ESTAR 

INDICATIU 

PRESENT PRETÈRIT INDEFINIT IMPERFET 
PRETÈRIT 

PLUSQUAMPERFET 

Estic 
Estàs 
Està 
Estem 
Esteu 
Estan 

he estat  
has ... 
ha ... 
hem ... 
heu ... 
han ... 

Estava 
Estaves 
Estava 
Estàvem 
Estàveu 
Estaven 

havia estat 
havies ... 
havia ... 
havíem ... 
havíeu ... 
havien ... 

PRETÈRIT PERFET 
PRETÈRIT ANTERIOR 

SIMPLE 
PRETÈRIT PERFET 

PERIFRÀSTIC 
PRETÈRIT ANTERIOR 

PERIFRÀSTIC 

Estiguí 
Estigueres 
Estigué 
Estiguérem 
Estiguéreu 
Estigueren 

haguí estat 
hagueres ... 
hagué ... 
haguérem ... 
haguéreu ... 
hagueren ... 

vaig estar 
vas ... 
va ... 
vam ... 
vau ... 
van... 

vaig haver estat 
vas ... ... 
va ... ... 
vam ... ... 
vau ... ... 
van ... ... 

FUTUR SIMPLE FUTUR COMPOST CONDICIONAL SIMPLE 
CONDICIONAL 

COMPOST 

Estaré 
Estaràs 
Estarà 
Estarem 
Estareu 
Estaran 

hauré estat 
hauràs ... 
haurà ... 
haurem ... 
haureu ... 
hauran ... 

Estaria 
Estaries 
Estaria 
Estaríem 
Estaríeu 
Estarien 

hauria estat 
hauries ... 
hauria ... 
hauríem ... 
hauríeu ... 
haurien ... 

 

SUBJUNTIU 

PRESENT 
PRETÈRIT 
PERFET 

IMPERFET PRETÈRIT PLUSQUAMPERFET 

Estiga 
Estigues 
Estiga 
Estiguem 
Estigueu 
Estiguen 

haja estat 
hages ... 
haja ... 
hàgem ... 
hàgeu ... 
hagen ... 

Estiguera 
Estigueres 
Estiguera 
Estiguérem 
Estiguéreu 
Estigueren 

Estigués 
Estiguesses 
Estigués 
Estiguéssem 
Estiguésseu 
Estiguessen 

hagués estat 
haguesses ... 
hagués ... 
haguéssem ... 
haguésseu ... 
haguessen ... 

haguera estat 
hagueres ... 
haguera ... 
haguérem ... 
haguéreu ... 
hagueren ... 

PRETÈRIT PERFET 
PERIFRÀSTIC 

    

vaja estar 
vages ... 
vaja ... 
vàgem ... 
vàgeu ... 
vagen ... 
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IMPERATIU INFINITIU GERUNDI PARTICIPI 

- 
Estigues, està-te 
Estiga 
Estiguem, estem-nos 
Estigueu, esteu-vos 
Estiguen 

Estar 
Haver estat 

Estant 
Havent estat 

Estat 
Estada 
Estats 
estades 
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VERBS IRREGULARS 

2ª CONJUGACIÓ 

VERB SABER 

TEMPS IRREGULARS 

PRESENT INDICATIU: sé, saps, sap, sabem, sabeu, saben. 

PRESENT SUBJUNTIU: sàpia, sàpies, sàpia, sapiem, sapieu, sàpien // sàpiga, sàpigues, sàpiga, sapiguem, 

sapigueu, sàpiguen. 

IMPERATIU: sàpies, sapiem, sapieu, sàpien // sàpiga, sapiguem, sapigueu, sapien. 

VERB CABRE 

TEMPS IRREGULARS 

PRESENT INDICATIU: cap, caps, cap, cabem, cabeu, caben. 

PRESENT SUBJUNTIU: càpia, càpies, càpia, capiem, capieu, capien // càpiga, càpigues, càpiga, capiguem, 

capigueu, càpiguen. 

IMPERATIU: cap, capiem, cabeu, caben // cap, capiguem, cabeu, caben. 

VERB CONÉIXER 

TEMPS IRREGULARS 

PRESENT INDICATIU: conec, coneixes, coneix, coneixem, coneixeu, coneixen. 

PRESENT SUBJUNTIU: conega, conegues, conega, coneguem, conegueu, coneguen. 

PERFET SIMPLE INDICATIU: coneguí, conegueres, conegué, coneguérem, coneguéreu, conegueren. 

IMPERFET SUBJUNTIU: coneguera, conegueres, coneguera, coneguérem, coneguéreu, conegueren // 

conegués, coneguesses, conegués, coneguéssem, coneguésseu, coneguessen. 

PARTICIPI: conegut, coneguda, coneguts, conegudes. 

La 1ª persona del singular del present d’indicatiu acaba en –c, que es converteix en –g- en els temps 

irregulars. 

Verbs d’aquest tipus d’irregularitat: voler, poder, córrer, conéixer, paréixer, dir, tenir, venir (i els seus 

compostos), els acabats en –ldre, en –ndre, -nyer, i –ure (excepte veure). 

VERB MERÉIXER (CRÉIXER, NÀIXER, VIURE) 

TEMPS IRREGULARS 

PRESENT INDICATIU: meresc, mereixes, mereix, mereixem, mereixeu, mereixen. 

PERFET SIMPLE INDICATIU: meresquí, meresqueres, meresqué, meresquérem, meresquéreu, meresqueren. 
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PRESENT SUBJUNTIU: meresca, meresques, meresca, meresquem, meresqueu, meresquen. 

IMPERFET SUBJUNTIU: meresquera, meresqueres, meresquera, meresquérem, meresquéreu, meresqueren 

// meresqués, meresquesses, meresqués, meresquéssem, meresquésseu, meresquessen. 

PARTICIPI: merescut, merescuda, merescuts, merescudes. 

IMPERATIU: mereix, meresquem, mereixeu. 

VERB PODER 

TEMPS IRREGULARS 

PRESENT INDICATIU: puc, pots, pot, podem, podeu, poden 

PERFET SIMPLE INDICATIU: poguí, pogueres, pogué, poguérem, poguéreu, pogueren. 

PRESENT SUBJUNTIU: puga, pugues, puga, puguem, pugueu, puguen 

IMPERFET SUBJUNTIU: pogués, poguesses, pogués, poguéssem, poguésseu, poguessen // poguera, 

pogueres, poguera, poguérem, poguéreu, pogueren. 

PARTICIPI: pogut, poguda, poguts, pogudes 

IMPERATIU: pugues, puguem, pugueu 

VERB VOLER 

TEMPS IRREGULARS 

PRESENT INDICATIU: vull, vols, vol, volem, voleu, volen 

PERFET SIMPLE INDICATIU: volguí, volgueres, volgué, volguérem, volguéreu, volgueren 

PRESENT SUBJUNTIU: vulga, vulgues, vulga, vulguem, vulgueu, vulguen 

IMPERFET SUBJUNTIU: volgués, volguesses, volgués, volguéssem, volguésseu, volguessen // volguera, 

volgueres, volguera, volguérem, volguéreu, volguereu 

PARTICIPI: volgut, volguda, volguts, volgudes 

IMPERATIU: vulgues, vulguem, vulgueu 

VERB VEURE (O VORE) 

TEMPS IRREGULARS 

PRESENT INDICATIU: veig, veus, veu, veiem, veieu, veuen 

IMPERFET INDICATIU: veia, veies, veia, véiem, véieu, veien 

PERFET INDICATIU: viu, veres, véu, vérem, véreu, veren // viu, veieres, veié, veiérem, veiéreu, veieren. 

PRESENT SUBJUNTIU: veja, veges, veja, vegem, vegeu, vegen. 
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IMPERFET SUBJUNTIU: vera, veres, vera, vérem, véreu, veren // veiés, veiesses, veiés, veiéssem, veiésseu, 

veiessen 

IMPERATIU: veges, veja, vegem, vegeu, vegen 

PARTICIPI: vist, vista, vistos, vistes 

GERUNDI: veient 

VERB FER 

TEMPS IRREGULARS 

PRESENT INDICATIU: faig (faç), fas, fa, fem, feu, fan 

IMPERFET INDICATIU: feia, feies, feia, féiem, féieu, feien 

PERFET SIMPLE INDICATIU: fiu, feres, féu, férem, féreu, feren 

PRESENT SUBJUNTIU: faça, faces, faça, fem, feu, facen 

IMPERFET SUBJUNTIU: fera, feres, fera, férem, féreu, feren // fes, fesses, fes, féssem, fésseu, fessen 

IMPERATIU: fes, faça, fem, feu, facen 

VERB TENIR (O TINDRE)  

TEMPS IRREGULARS 

PRESENT INDICATIU: tinc, tens, té, tenim, teniu, tenen 

PERFET SIMPLE INDICATIU: tinguí, tingueres, tingué, tinguérem, tinguéreu, tingueren 

PRESENT SUBJUNTIU: tinga, tingues, tinga, tinguem, tingueu, tinguen 

IMPERFET SUBJUNTIU: tingués, tinguesses, tingués, tinguéssem, tinguésseu, tinguessen / tinguera, 

tingueres, tinguera, tinguérem, tinguéreu, tingueren 

IMPERATIU: tin/té/tingues, tinga, tinguem, teniu, tinguen 

VERB VENIR (O VINDRE) 

TEMPS IRREGULARS 

PRESENT INDICATIU: vinc, véns, ve, venim, veniu, venen 

PERFET SIMPLE INDICATIU: vinguí, vingueres, vingué, vinguérem, vinguéreu, vingueren 

PRESENT SUBJUNTIU: vinga, vingues, vinga, vinguem, vingueu, vinguen 

IMPERFET SUBJUNTIU: vingués, vinguesses, vingués, vinguéssem, vinguésseu, vinguessen / vinguera, 

vingueres, vinguera, vinguérem, vinguéreu, vingueren 

IMPERATIU: vine, vinga, vinguem, veniu, vinguen 
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VERB HAVER 

PARTICIPI: hagut. 

GERUNDI: havent 

PRESENT INDICATIU: he, has, ha, hem, heu, han 

IMPERFET INDICATIU: havia, havies, havia, havíem, havíeu, havien 

PERFET SIMPLE INDICATIU: haguí, hagueres, hagué, haguérem, haguéreu, hagueren 

FUTUR INDICATIU: hauré, hauràs, haurà, haurem, haureu, hauran 

CONDICIONAL: hauria, hauries, hauria, hauríem, hauríeu, haurien 

PRESENT SUBJUNTIU: haja, hages, haja, hàgem, hàgeu, hagen 

IMPERFET SUBJUNTIU: haguera, hagueres, haguera, haguérem, haguéreu, hagueren / hagués, haguesses, 

hagués, haguéssem, haguésseu, haguessen 

VERB SER/ÉSSER 

PARTICIPI: sigut, siguda, siguts, sigudes / estat, estada, estats, estades 

GERUNDI: sent / essent 

PRESENT INDICATIU: sóc, ets/eres, és, som, sou, són 

IMPERFET INDICATIU: era, eres, era, érem, éreu, eren 

PERFET SIMPLE INDICATIU: fui/fon, fores, fou, fórem, fóreu, foren 

FUTUR INDICATIU: seré, seràs, serà, serem, sereu, seran 

CONDICIONAL: seria, series, seria, seríem, seríeu, serien / fóra, fores, fóra, fórem, fóreu, foren 

PRESENT SUBJUNTIU: siga, sigues, siga, siguem, sigueu, siguen 

IMPERFET SUBJUNTIU: fóra, fores, fóra, fórem, fóreu, foren / fos, fosses, fos, fóssem, fósseu, fossen 
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VERBS IRREGULARS 

3ª CONJUGACIÓ 

VERBS RENYIR, TENYIR, LLEGIR, AFEGIR, CONFEGIR, TEIXIR, VESTIR, DESTENYIR, RELLEGIR, REFREGIR, 

SOFREGIR, DESTEIXIR, DESVESTIR, REVESTIR 

Canvien la –E- del radical a –I- en: 

PRESENT INDICATIU: llig, lliges, llig, llegim, llegiu, lligen 

PRESENT SUBJUNTIU: llija, lliges, llija, llegim, llegiu, lligen 

IMPERATIU: llig, llija, llegim, llegiu, lligen 

VERBS ROSTIR, TOSSIR, COSIR, COLLIR, SORTIR, ESCOPIR, ENGOLIR 

Canvien la –O- del radical per –U- en: 

PRESENT INDICATIU: cus, cuses, cus, cosim, cosiu, cusen 

PRESENT SUBJUNTIU: cusa, cuses, cusa, cosim, cosiu, cusen 

IMPERATIU: cus, cusa, cosim, cosiu, cusen 

VERB OBRIR 

PRESENT INDICATIU: òbric, obris, obri, obrim, obriu, obrin 

PRESENT SUBJUNTIU: òbriga, òbrigues, òbriga, obriguem, obrigueu, òbriguen 

IMPERATIU: obri, òbriga, obriguem, obrigueu, òbriguen 

PARTICIPI: obert, oberta, oberts, obertes 

VERB OMPLIR 

PRESENT INDICATIU: òmplic, omplis, ompli, omplim, ompliu, omplin 

PRESENT SUBJUNTIU: òmpliga, òmpligues, òmpliga, ompliguem, ompligueu, òmpliguen 

IMPERATIU: ompli, òmpliga, ompliguem, ompligueu, òmpliguen 

PARTICIPI: omplit, omplida, omplits, omplides 

VERB EIXIR 

PRESENT INDICATIU: isc, ixes, ix, eixim, eixiu, ixen 

IMPERFET INDICATIU: eixia, eixies, eixia, eixíem, eixíeu, eixien 

PERFET SIMPLE INDICATIU: isquí, isqueres, isquí, isquérem, isquéreu, isqueren / eixí, eixires, eixí, eixírem, 

eixíreu, eixiren 

PRESENT SUBJUNTIU: isca, isques, isca, isquem, isqueu, isquen 
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IMPERFET SUBJUNTIU: isquera, isqueres, isquera, isquérem, isquéreu, isqueren / isqués, isquesses, isqués, 

isquéssem, isquésseu, isquessen 

IMPERATIU: ix, isca, isquem/eixim, eixiu, isquen 

GERUNDI: eixint 

VERB MORIR 

PRESENT INDICATIU: mor/muir, mors, mor, morim, moriu, moren 

PRESENT SUBJUNTIU: mora, mores, mora, morim, moriu, moren / muira, muires, muira, morim, moriu, 

muiren 

IMPERATIU: mor, mora/muira, morim, moriu, moren/muiren 

 

 


