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Primera conjugació regular: cantar 
FORMES 
NO PERSONALS 

 
 INDICATIU SUBJUNTIU 

Infinitiu  Passat (simple) Present 
cantar    
  cantí canti 
Gerundi  cantares cantis 
cantant  cantà canti 
  cantàrem cantem 
Participi  cantàreu canteu 
cantat  cantaren cantin 
   
INDICATIU   
Present Futur Imperfet 
   
canto cantaré cantés 
cantes cantaràs cantessis 
canta cantarà cantés 
cantem cantarem cantéssim 
canteu cantareu cantéssiu 
canten cantaran cantessin 
   
Imperfet Condicional IMPERATIU 
   
cantava cantaria  
cantaves cantaries canta 
cantava cantaria canti 
cantàvem cantaríem cantem 
cantàveu cantaríeu canteu 
cantaven cantarien cantin 
 

Tots els verbs de la primera conjugació són regulars, llevat dels verbs anar i estar.  
 

Es conjuguen com cantar: 
Estovar, embrutar, amidar, mostrar, rentar, analitzar, embullar, queixalar, allargassar, 
esquilar, aprovar, refrescar, parlar, agradar, turmentar, engalipar, enganyar, suportar, remar, 
mirar, caminar, callar, baixar, enfilar. 

 
Digueu bé: afaito, em disfresso, munto / desmunto, tanco. 

 
Observeu que -a final seguida de marca de persona o nombre passa a -e:  
cantava, cantaves, cantava, cantàvem, cantàveu, cantaven. 
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Segona conjugació regular: témer / perdre 
FORMES 

NO PERSONALS INDICATIU SUBJUNTIU 

Infinitiu Passat (simple) Present 
témer perdre     
  temí perdí temi perdi 

Gerundi temeres perderes temis perdis 
tement perdent temé perdé temi perdi 
  temérem perdérem temem perdem 

Participi teméreu perdéreu temeu perdeu 
temut perdut temeren perderen temin perdin 
      

INDICATIU     
Present Futur Imperfet 

temo perdo temeré perdré temés perdés 
tems perds temeràs perdràs temessis perdessis 
tem  perd  temerà perdrà temés perdés 
temem perdem temerem perdrem teméssim perdéssim 
temeu perdeu temereu perdreu teméssiu perdéssiu 
temen perden temeran perdran temessin perdessin 
      

Imperfet Condicional IMPERATIU 
temia perdia temeria perdria   
temies perdies temeries perdries tem perd 
temia perdia temeria perdria temi perdi 
temíem perdíem temeríem perdríem temem perdem 
temíeu perdíeu temeríeu perdríeu temeu perdeu 
temien perdien temerien perdrien temin perdin 
 

 Com témer: Com perdre: 
 córrer (1,2)* fúmer tòrcer (1)* batre concebre percebre 
  concórrer (1,2)* prémer   retòrcer (1)*   abatre   metre(1)   rebre 
 descórrer (1,2)*   esprémer pertànyer (1)   combatre  admetre(1) rompre 
   escórrer (1,2)* empènyer (1) vèncer   rebatre  cometre(1)   corrompre 
   socórrer (1,2)* estrènyer (1)  convèncer * botre prometre(1) interrompre
    restrènyer (1)    rebotre   remetre(1)   irrompre 
    decebre sotmetre(1)   prorrompre 
 

Nota * IP Corro, corres, corre; torço, torces, torç; venço, vences, venç...  
Nota 1. Parti-
cipi irregular 

Córrer: corregut; socórrer: socorregut; empènyer: empès; metre: mes, 
pertànyer: pertangut, estrènyer: estret; restrènyer: restret; tòrcer: tort. 

Nota 2 Altres irregularitats de córrer i derivats 
IPassat simple: correguí, corregueres, corregué...;  
SP: corri, corris, corri, correm o correguem, correu o corregueu, corrin; 
Imperatiu: corre, corri, correm o correguem, correu, corrin; 
SImperfet: corregués, correguessis, corregués... 

Observeu: Concorrem, concorreu; recorrem; discorrem / pertany, ocorre, transcorre. 
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Tercera conjugació regular (III a): servir 
FORMES 
NO PERSONALS INDICATIU SUBJUNTIU 

Infinitiu Passat (simple) Present 
servir   
 serví serveixi 
Gerundi servires serveixis 
servint serví serveixi 
 servírem servim 
Participi servíreu serviu 
servit serviren serveixin 
   
INDICATIU   
Present Futur Imperfet 
   
serveixo serviré servís 
serveixes serviràs servissis 
serveix servirà servís 
servim servirem servíssim 
serviu servireu servíssiu 
serveixen serviran servissin 
   
Imperfet Condicional IMPERATIU 
   
servia serviria  
servies serviries serveix 
servia serviria serveixi 
servíem serviríem servim 
servíeu serviríeu serviu 
servien servirien serveixin 
 

Tots els verbs de la 3ª conjugació, excepte els verbs de la llista de III b (pàgina 6).  
Com servir: 

 cobrir (1)  establir (1) induir reblir (1) sorgir 
 complir (1) imprimir (1) oferir (1) sofrir (1) suplir (1) 
 preferir agrair concedir oprimir conduir 
 amanir seduir reproduir competir prohibir 
 produir partir concedir disminuir trair 
 inhibir impedir mentir afeblir aconseguir 
 
Diferents del primitiu: Assentir: assenteixo, dissentir: dissenteixo / assortir; assorteixo. 

Atenció: Aclareix; afavoreix, floreix, garanteix, pol·lueix, reflecteix, traeix. 

Nota 1. Participi 
irregular 

Cobrir: cobert, complir: complert, establir: establert, imprimir: 
imprès, oferir: ofert, reblir: reblert, sofrir: sofert, suplir: suplert. 

Nota 2 Llueixo un vestit, unes joies... / lluu el sol, l'estel, l'ull. 
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Tercera conjugació regular (III b): dormir 
FORMES 
NO PERSONALS INDICATIU SUBJUNTIU 

Infinitiu Passat (simple) Present 
dormir   
 dormí dormi 
Gerundi dormires dormis 
dormint dormí dormi 
 dormírem dormim 
Participi dormíreu dormiu 
dormit dormiren dormin 
   
INDICATIU   
Present Futur Imperfet 
   
dormo dormiré dormís 
dorms dormiràs dormissis 
dorm dormirà dormís 
dormim dormirem dormíssim 
dormiu dormireu dormíssiu 
dormen dormiran dormissin 
   
Imperfet Condicional IMPERATIU 
   
dormia dormiria  
dormies dormiries dorm 
dormia dormiria dormi 
dormíem dormiríem dormim 
dormíeu dormiríeu dormiu 
dormien dormirien dormin 
 
 
Com dormir: 

adormir, ajupir, bullir; collir (1), acollir (1), escollir (1), recollir (1); cosir (1)*, descosir (1)*,  
recosir (1) *; cruixir*;  entrelluir; escopir (1), esmunyir; fugir *, defugir *; morir (2), 
munyir; obrir (2)*, reobrir  (2)*, entreobrir (2)*; omplir (2)*, reomplir (2)*; pudir, grunyir, 
retrunyir; sentir, consentir, pressentir, ressentir-se; sortir (1), sobresortir (1); tossir (1)*. 

 
Nota *: I. Present: Obres, obre; omples, omple / fuges, fuig; cruixes, cruix.                  

Nota 1: presents 
irregulars 

I. Present: cullo, culls, cull, collim, colliu, cullen;  
S. Present: culli, cullis, culli, collim, colliu, cullin; 
Imperatiu: cull, culli, collim, colliu, cullin. 

Nota 2: participi 
irregular 

Morir: mort, obrir: obert, reobrir: reobert, omplir: omplert, reomplir: 
reomplert, entreobrir: entreobert. 
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El verb cantar com a model per a tots els temps perifràstics i compostos 
Indicatiu Subjuntiu Indicatiu 

Present Perfet Present Perfet Futur Futur perfet 
jo canto he cantat jo canti hagi cantat cantaré hauré cantat 
tu cantes has cantat tu cantis hagis cantat cantaràs hauràs cantat 
ella canta he cantat ell canti hagi cantat cantarà haurà cantat 
nosaltres cantem hem cantat nosaltres cantem hàgim / haguem cantat cantarem haurem cantat 
vosaltres canteu heu cantat vosaltres canteu hàgiu / hagueu cantat cantareu haureu cantat 
elles canten han cantat ells cantin hagin cantat cantaran hauran cantat 
      

Imperfet Plusquamperfet Imperfet Plusquamperfet Condicional Condicional perfet 
cantava havia cantat cantés hagués cantat cantaria hauria / haguera cantat 
cantaves havies cantat cantessis haguessis cantat cantaries hauries / hagueres cantat 
cantava havia cantat cantés hagués cantat cantaria hauria / haguera cantat 
cantàvem havíem cantat cantéssim haguéssim cantat cantaríem hauríem / haguérem cantat 
cantàveu havíeu cantat cantéssiu haguéssiu cantat cantaríeu hauríeu / haguéreu cantat 
cantaven havien cantat cantessin haguessin cantat cantarien haurien / hagueren cantat 
      

Passat (simple) Passat anterior (s)   Imperatiu  
cantí haguí cantat     
cantares hagueres cantat   canta  
cantà hagué cantat   canti  
cantàrem haguérem cantat   cantem  
cantàreu haguéreu cantat   canteu  
cantaren hagueren cantat   cantin  
      

Passat (perifràstic) Passat anterior (p) Passat (p) Passat anterior (p) Formes no personals 
vaig cantar vaig haver cantat vagi cantar vagi haver cantat Infinitiu Infinitiu perfet 
vas / vares cantar vas haver cantat vagis cantar vagis haver cantat cantar haver cantat 
va cantar va haver cantat vagi cantar vagi haver cantat Gerundi Gerundi perfet 
vam / vàrem cantar vam haver cantat vàgim cantar vàgim haver cantat cantant havent cantat 
vau / vàreu cantar vau haver cantat vàgiu cantar vàgiu haver cantat Participi  
van / varen cantar van haver cantat vagin cantar vagin haver cantat cantat  
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Full per a recordar els diferents models de conjugació 

1ª persona del singular Notar Perdre Dormir Conduir 

Infinitiu     

Infinitiu perfet     

Gerundi     

Gerundi perfet     

Indicatiu present     

Indicatiu imperfet     

Indicatiu passat simple     

Indicatiu passat perifràstic     

Indicatiu perfet     

Indicatiu plusquamperfet     

Indicatiu passat anterior     

Indicatiu futur     

Indicatiu futur perfet     

Indicatiu condicional     

Indicatiu condicional perfet     

Subjuntiu present     

Subjuntiu imperfet     

Subjuntiu perfet     

Subjuntiu plusquamperfet     

Imperatiu     

 


