
INFINITIU 

1) Ompli els espais buits amb l'infinitiu del participi entre parèntesis (que 

amb una forma fòssil del verb anar com a auxiliar, forma el passat 
perifràstic). 

 

 
Allà no hi va (aparegut) ningú durant tota la vesprada. 

 

Sort que em va dir qui era, perquè no el vaig 

saludar. 

(reconegut) quan el vaig 

 

Ho vam (sabut) aquella mateixa vesprada. 

 

El sol es va (post) quan nosaltres encara no havíem tornat a baix. 

 

Com es van (pres) la notícia?  
GERUNDI 

 

2) Omple els espais buits amb el gerundi del verb que hi ha entre parèntesis. 

Mentre ella estava (escriure) la carta es va fondre la bombeta. 

Aneu (seure) tots, que tot seguit començarà l'acte. 

Ell estava (encendre) el foc amb mistos. 

La taca de petroli continua (estendre's) cap a la costa sud dels EUA. 

A València els pescadors volen continuar (vendre) a baix preu. 

Li va passar el fred (beure) una tassa de te calent. 

Vam passar més de dos anys (viure) en un pis molt menut. 

La Cèlia ens feia senyals (moure) els braços amunt i avall. 

En Joan i jo t'esperàvem (prendre) una cervesa al bar. 

Faré un vers no res (dir) , ni sobre mi ni d'altra gent. 

No veus que tots s'estan (riure) de nosaltres? 

Vaig trobar en Pere que estava (remoure) la terra del jardí. 



PARTICIPI 

3) Omple els espais buits amb el participi del verb que hi ha entre parèntesis. 

 

 

Jo mai no havia (encendre) aquest llum del jardí. 

 

Es va molestar perquè l'havien (excloure) de la llista de candidats. 

 

Ara sí que l'heu (fer) bona! 

 

Aquest matí la guàrdia urbana ha (interrompre) el trànsit del carrer. 

 

L'amor no (correspondre) és molt dur. 

 

Els resultats de les proves li han (infondre) ànims per superar-se. 

 

Encara no se sap qui l'havia (empènyer) a cometre aquell delicte. 

 

Us hem (trametre) una nota per correu electrònic. 
 

 
 

4) Omple els espais buits amb el participi del verb que hi ha entre parèntesis. 

 

 

Nosaltres no hem (pretendre) mai que tallen aquests arbres. 

 

Ella s'ha (confondre) perquè els dos pobles tenen noms molt semblants. 

 

Si haguera (cabre) tot, hauríem fet un sol viatge. 

 

Tomeu s'ha posat malalt i aquests dies l'ha (suplir) Joan. 

 

Espanya dóna per (concloure) el procés d'excarceracions de dissidents. 

 

Aquesta nit han (socórrer) un vaixell panameny a l'oest de França. 

 

La pàgina ha (romandre) tancada tot el mes de juny per ordre judicial 

 

5) Omple els espais buits amb el participi dels verbs que hi ha entre parèntesis (que, 

amb el verb haver com a auxiliar forma temps compostos). 

 

 

Aquest matí he (saber) la gran notícia. 



Ens han (prometre) uns guanys extraordinaris. 

 

Aquest any hem (conèixer) tanta gent! 

 

Els comerços que han (obrir) 

passat. 

durant aquest pont han venut més que l'any

 

  Els xiquets s'han (distreure) molt amb aquest espectacle. 

 

Gràcies a les teues eixides hem (riure) tota la tarda. 

 

Ja heu (aprendre) una cosa més: no es pot nadar contra corrent! 

 

han (interrompre) el servei de Rodalies pel despreniment de grans pedres a la via. 

 
 

6) Omple els buits de les oracions següents amb la forma de participi que 

correspongui: 

 

 

Ens han (prendre) per innocents? 

 

En Jordi ha (estar) molt atent en tot. 

 

Al final la gent ha (entendre) que fem el que toca fer



Hem (moldre) cafè per al desdejuni 

 

Ens han (oferir) un projecte de reorientació molt satisfactori. 

 

El vell comte no havia (saber) adaptar-se als nous temps. 

 

La notícia ha (aparèixer) en tots els mitjans de comunicació del país. 

 

S'ha (fondre) la bombeta d’aquell focus. 

 

Els alumnes ha (resoldre) els problemes en un temps rècord. 

 

Hem (confondre) la bona educació amb la no badar boca per res. 

 

Havíem (incloure) en el catàleg un producte nou. 

BARREJATS 
 

7) Omple els espais buits amb el gerundi o el participi del verb que hi ha entre parèntesis: 

 

 

El president tanca la legislatura (admetre) diferències amb l’oposició. 
 

L'anticicló abandona la costa (empènyer) per l'arribada d'una borrasca. 
 

En el diari ha (aparèixer) una d'aquelles fotos que valen més que mil paraules. 
 

Ha (estendre) les joies de l'herència damunt el llit. 
 

Quan t'hages (prendre) la llet vés-te'n a dormir. 
 

He arribat al galliner quan una gallina estava (pondre) un ou. 
 

M'agradaria que em digueres com han (saber) que vam tornar tard. 
 

No sé com s'ho fa per anar (tenir) tanta sort! 
 

(Poder) anar de vacances al Carib jo no em quedaria a Oliva. 
 

Van passar la tarda (córrer) pel parc. 
 

Diu que ha (suspendre) tots els crèdits del darrer trimestre. 
 

(Dependre) del que dicta la llei, el jutge resoldrà la qüestió en un sentit o en un altre. 



infinitiu: interrompre gerundi: participi: 

infinitiu: jeure gerundi: participi: 

infinitiu: moure gerundi: participi: 

infinitiu: moldre gerundi: participi: 

infinitiu: ometre gerundi: participi: 

infinitiu: prendre gerundi: participi: 

infinitiu: poder gerundi: participi: 

infinitiu: riure gerundi: participi: 

infinitiu: saber gerundi: participi: 

infinitiu: valer gerundi: participi: 

infinitiu: viure gerundi: participi: 

infinitiu: voler gerundi: participi: 

8) Escriu les formes de gerundi i participi (masculí singular) corresponents. 

 

 

9) Escriu les formes de gerundi i participi (masculí singular) corresponents. 

 

 

infinitiu: aparèixer gerundi: participi: 
 

 

infinitiu: batre gerundi: participi: 
 

 

infinitiu: cabre gerundi: participi: 
 

 

infinitiu: caure gerundi: participi: 
 

 

infinitiu: caldre gerundi: participi: 
 

 

infinitiu: cloure gerundi: participi: 



infinitiu: conèixer gerundi: participi: 
 

 

infinitiu: consentir gerundi: participi: 
 

 

infinitiu: dur gerundi: participi: 
 

 

infinitiu: encendre gerundi: participi: 
 

 

infinitiu: escriure gerundi: participi: 


