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PREGUNTAR I DIR QUÈ FA UNA PERSONA ARA, EN EL MOMENT PRESENT 

 
fer  anar 

jo  faig  jo  vaig 
tu fas  tu vas 
ell/ella/això fa  ell/ella/això va 
nosaltres fem  nosaltres anem 
vosaltres feu  vosaltres aneu 
ells/elles/això fan  ells/elles/això van 

   
infinitiu fer  infinitiu anar 
gerundi fent  gerundi anant 
participi  fet  participi  anat 

Tingueu en compte que la construcció ESTAR + gerundi (estic fent, estàs fent, està fent...) 
cal reservar-la per als casos en què es fa referència a una activitat que es vol destacar que es 
prolonga en el temps, i no és recomanable usar-la simplement per a referir-se a allò que es fa 
en el moment present; en aquest últim cas, si no hi ha cap matís de duració, convé usar el 
present d’indicatiu. Compareu aquests dos diàlegs: 
a) —Què fas?  —Repare la moto.  
b) —Què estàs fent tantes hores al garatge?  —Estic reparant la moto. 
 
1. Què preguntaríeu perquè us respongueren… 
a. —……………………?  —Escolte música. 
b. —………………….?  —S’escapen. 
c. —……………………?  —Dinem. 
d. —…………………….?  —Es menja les peres. 

2. Completeu els buits de les frases següents amb les formes dels verbs fer i anar que 
teniu en el quadre de més amunt. 

a. —Què ………….. Toni?  —………… el llit. 
b. —……………… vosaltres els diumenges?  —……………. al cinema i a ballar. 
c. —Què ……….. als matins?  —Josep i Manela ……………. a treballar, però Enriqueta i 

Gemma …………… esport. 
d. —Què ……………… tot el matí?  —Estic ………… una maqueta d’avió. 
e. —Què ……….. hui?  —Podem …………. un bon dinar i després …………… a veure la 

mar. 

3. Contesteu les preguntes següents: 
a. Què fas després de dinar? 
b. Què fas en acabant de desdejunar-te? 
c. I quan ixes de matí, què fas? 
d. Què fas quan acabes de sopar? 
e. Què fas quan tens ganes de passar-t’ho bé? 
f. I quan tens ganes de treballar? 


