
 
Àrea de Formació Lingüística  
 

M C MS Flexió verbal 1 

CLAUS 
 

FLEXIÓ VERBAL 
 
 

1. 
beu 
beveu 
dus 
dueu 
sàpies (sàpigues) 
sapieu (sapigueu) 
escriu 
escriviu 
cau 
caieu 
riu 
rieu 
viu 
viviu 
deu 
deveu 

 
 

2. 
 estigues cau creu 
 estiga caiga crega 
 estiguem caiguem creguem 
 estigueu caieu (caeu) creieu (creeu) 
 estiguen caiguen creguen 
 
 escriu digues viu 
 escriga diga visca 
 escriguem diguem visquem 
 escriviu digueu viviu 
 escriguen diguen visquen 
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3. 
 

saber tenir ser, ésser 
sabent tenint sent, essent 
sabut tingut estat (sigut) 
 
voler poder conéixer 
volent podent coneixent 
volgut pogut conegut 
 
córrer  empényer pertànyer 
corrent empenyent pertanyent 
corregut empés pertangut/pertanyut 
 
escriure obrir cabre 
escrivint obrint cabent 
escrit obert cabut 
 
traduir combatre reflectir 
traduint combatent reflectint 
traduït combatut reflectit 
 
beure veure caure 
bevent veient (veent) caient (caent) 
begut vist caigut  
 
 

4. 
1 rebuda 5 fregits 9 sabudes 
2 rebuts 6 fumades 10 fetes 
3 firmades 7 poguda 11 gosats 
4 folrada 8 volguts 12 haguda 

 
5.  

a. Jo el que no vull és que sigues tan malpensat, has de confiar més en les 
persones. 

b. T’ho comunique perquè crec que és millor que tu també ho sàpies (sàpigues).  
c. Per molt que hi insistisques, jo no et faré cas! 
d. Responent  aquestes barbaritats, no m’estranya gens que hagen tret un zero a 

l’examen. 
e. Fa temps que el valor de la moneda nacional està caent (caient) cada vegada 

més; el govern encara no ha pogut fer res per evitar-ho. 
f. El diumenge passat, quan acabà (va acabar) el partit, nosaltres tornàrem (vam 

tornar / vàrem tornar) a casa decebuts. 
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g. Fa hores que t’estic dient que no he sigut jo el qui ha destruït el teu castell 
d’arena! 

h. Jo ho faig tan bé com puc. Ara, si no vols que ho faça , m’ho dius. 
i. El professor ens ha dit que no vol que parlem a classe. 
j. Abans, el meu fill no em deia mai la veritat, però ara sí que me la diu . 
k. El cap ens agraïa sempre els nostres esforços, i així nosaltres produíem més. 
l. Son pare volia que Mar rebera una educació progressista per tal que, de gran, 

sabera prendre les seues pròpies decisions. 
m. Digueu-li que escriga a l’editorial i aconseguisca que li publiquen l’article. 
n. No digues mentides als teus amics, o al final no et creuran ni una paraula. 
o. Joan transmet energia positiva a tot aquell que se li acosta . 
p. Si no rigueres tan fort no et mirarien així. 
q. Fa temps que no el veig , supose que deu estar molt ocupat. 

 
 
6. 

a. Està aprenent anglés des dels catorze anys, i encara no el parla gaire bé. 
b. Encara no he rebut la teua carta. 
c. Sempre que faces la teua faena bé, no m’importa que isques una mica abans. 
d. El teu fill ha sigut/estat molt bon xiquet: tota la vesprada ha segut en aquesta 

butaca i no ha mogut gens de gresca. 
e. Abans, quan al poble véiem algun foraster, sempre ho comentàvem.  
f. Li han aconsellat que recórrega contra la sentència abans del dia 20. 
g. Traent/traient els bitllets abans del dia 15, ens estalviarem un cinquanta per 

cent del preu. 
h. Mentre jo estudie, ma mare cus i mon pare va a l’hort i cull fruita per al sopar. 
i. Corrent molts perills i resolent tres enigmes, el nostre heroi va aconseguir per 

fi la mà de la princesa. 
j. No us cregueu res del que us diu aquest pallasso: creieu-me (o creeu-me) a mi! 
k. En aquest concurs, responent només quinze preguntes, podeu guanyar 

cinquanta milions de pessetes!  
l. S’ho ha merescut, tot el que li ha passat, per fava!  
m. Les meues idees les he mantingudes sempre, fins i tot quan les han excloses del 

pensament oficialment acceptable. 
n. Escolteu: no begueu d’aquesta font, beveu d’aquella d’allà, que us agradarà 

més. 
o. La televisió ha difós la notícia, però després s’ha sabut que era un rumor fals. 
p. Els meus xiquets em preocupen molt perquè tussen contínuament. 
q. Les botigues d’aquest carrer han romàs tancades un parell de dies per les obres 

del metro.  
r. Recordeu: si voleu quedar bé en el sopar, no tragueu el vi blanc; traieu/traeu 

aquell vi negre que teniu guardat. 
s. Vivint uns anys a l’estranger s’entén millor la diversitat de maneres de ser i de 

pensar. 
 


