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ACTIVITATS 
 
 
1. Ompliu els espais buits amb les formes corresponents del verb estar: 
 

a. Per favor, __________ -vos quiets d'una vegada. 
b. És impossible que la sala __________ plena tot el matí. 
c. Rosa, __________-te tranquil·la que ja __________ tot solucionat. 
d. L'estiu passat, els meus germans __________ a Maó. 
e. Avisa'm quan __________ a punt. 
f. Andreu __________ passejant quan ocorregué l'accident. 
g. Des que __________ a la discoteca em miren amb uns altres ulls. 

 
 
2. Ompliu els buits amb les formes corresponents del verb anar: 
 

a. Si no fóra tan nerviós tot li __________ millor. 
b. Aquest estiu no __________ enlloc. 
c. A Grècia els cotxes __________ per on volen. 
d. Miquel no vol que tu __________ a la festa. 
e. El cap em va ordenar que ___________ al taller després d’esmorzar. 
f. Em va dir que __________ a comprar carn i encara no hi ha __________ . 
g. Si __________ a París et portaria un bon cava. 
h. Em van tractar tan malament en aquell restaurant que vaig decidir que no hi 

__________ mai més. 
i. Carles t'ha aconsellat que no __________ al camp aquest cap de setmana. 
j. La setmana que ve els meus avis __________ a Morella. 
k. Si tu __________ a ca Lluís, ell també __________ a ta casa. 
l. Espere que demà tots vosaltres __________ a la reunió. 

 
 
3. Ompliu amb la forma corresponent dels verbs que hi ha entre parèntesis els 
buits de les frases següents: 
 

a. Xiquets, no cal que (BUSCAR) __________ més el llibre. 
b. Digues a aquella xica que (TANCAR) __________ la porta, que hi ha corrent 

d'aire. 
c. Em sembla que els albercocs ja (COMENÇAR) __________ a estar bons. 
d. Carla i jo (PASSEJAR) __________ per la muntanya cada vesprada. 
e. Vicent, no (CARREGAR) __________ tant el cotxe, no siga cas que es 

(TRENCAR)    __________. 
f. No et (LLIGAR) __________ massa fort el cordó. 
g. Els meus germans (CAÇAR) __________ molt, però a mi no m’agrada gens. 
h. Toni, no (MENJAR) __________ tant que et farà mal. 
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4. Ompliu els buits que trobeu en les frases següents amb la forma adequada dels 
verbs que teniu entre parèntesis. 
 
a. Les taronges valencianes, en aquest llibre, les han ____________________ 

(INCLOURE) en l’apartat de “cítrics de la mediterrània nord-occidental”.  
b. Ara ens hem retrobat, però feia molts anys que no ens ____________________ 

(VEURE). 
c. La policia les ha ____________________ (DETENIR) a totes quan volien eixir del 

país.  
d. Ja ha ____________________ (COURE) la carn? Està ____________________ 

(COURE) des de fa més d’una hora. 
e. Escolteu: no us ____________________ (CONFONDRE), ____________________ 

(ESCRIURE) exactament el que us diré. 
f. La lectura d’aquest llibre m’ha ____________________ (INFONDRE) un esperit de 

pau i serenitat. 
g. Aquests programes tan lamentables sempre els han ____________________ 

(EMETRE) a les hores de màxima audiència. 
h. L’engonal m’ha ____________________ (COURE) tot l’estiu. 
i. ____________________ (CONÉIXER) com pensa, no m’estranya res del que diga. 
j. Vosaltres ____________________ (ENCENDRE) el foc i a mi deixeu-me que 

____________________ (COURE) la carn. 
k. ____________________ (CONFONDRE) els conceptes i ____________________ 

(DIR) aquestes coses absurdes no aprovareu mai. 
l. Perquè l’arbre ____________________ (CRÉIXER) sa, cal cuidar-lo bé. 
m. Si vosaltres ____________________ (CREURE) que pot ploure, no sigueu faves i no 

____________________ (ESTENDRE) la roba. 
n. M’ha ____________________ (DOLDRE) molt això que m’ha fet, i vull que ho 

____________________ (SABER). 
o. Abans ella ____________________ (ARGÜIR) que les dones havien estat 

tradicionalment ____________________ (EXCLOURE) de determinades posicions 
socials. 

p. Com vols que jo ____________________ (OIR) missa tranquil·lament mentre tu 
____________________ (TOSSIR) tota l’estona? 

 

 

 
 


