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 INSTRUCCIONS 
 

Com s’expressa l’obligació 
PERSONAL 

Com s’expressa l’obligació 
IMPERSONAL 

ü HAVER + de + INFINITIU 
 Has d’anar al metge. 
 Heu de fer més esport. 
 Ha de deixar de fumar. 

 

ü s’ha de + INFINITIU 
  S’ha de dur una vida sana. 
ü CALDRE + INFINITIU 
  Cal dur una vida sana. 

 
Per tant és INCORRECTE dir: 

ü TINDRE + que + INFINITIU* 
 Tens que anar al metge.* 
 Teniu que fer més esport.* 
 Tens que deixar de fumar.* 
 

ü hi ha que + INFINITIU* 
 Hi ha que dur una vida sana.* 
ü hi ha de + INFINITIU* 
 Hi ha de dur una vida sana.* 

 
1. Ompliu els espais buits amb la forma d’obligació personal corresponent a la 2a 

persona del singular (tu) i amb aquests verbs: tallar, fregir, foradar, clavar, planxar, 
reparar, retallar, pitjar, pintar. Després torneu a fer l’exercici amb les formes 
d’obligació pròpies de la 2a persona del plural (vosaltres). 
Ex. Per a veure el partit, hauràs de reparar el televisor, perquè no funciona. 
 Per a veure el partit, haureu de reparar el televisor, perquè no funciona.   

a. Per a engegar la moto ………………….. el botó d’arrancada. 
b. Per a fer un dossier sobre les activitats culturals de la setmana ………………….. les 

pàgines de la cartellera. 
c. Primer, …………………… el llom a rodanxes i després l’ ……………….. en una paella. 
d. Per a penjar el quadre ………………. la paret i ………………-hi un clau. 
e. Perquè tinga més claredat l’………………….. de blanc. 
f. Per a llevar les arrugues de la camisa l’………………………. 
g. El magnetòfon s’ha espatlat, l’…………………………. 
 

2. Completeu la conjugació de l’imperatiu dels verbs següents amb aquestes formes: 
col·loca, aneu, feu, llig, col·loqueu, vés, fes i llegiu. Tingueu en compte que en 
l’imperatiu no hi ha la 1a persona del singular (jo). 
FER  LLEGIR  COL·LOCAR  ANAR 
 
_______ _______ __________ _______ 
faça llija  col·loque vaja 
fem llegim col·loquem anem 
_______ _______ __________ _______ 
fan lligen  col·loquen  vagen 


