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El verb i la conjugació verbal 

Género: masculino, femenino y neutro. Criterios para distinguirlos: 

Per enunciar un verb llatí, s’ha d’esmentar el seu paradigma, és a dir, el conjunt de formes amb què es poden 
formar tots els temps. 

 
Exemple: 

labor-o, labor-a-s 
 
 
Present d’indicatiu 

labor-a-re 
 
 
Infinitiu present 

laborav-i 
 
 
Perfet d’indicatiu 

laboratum 
 
 

Supí 

1.  Les formes de present d’indicatiu i infinitiu de present ens proporcionen l’arrel (labor-) per formar els temps 
de present: present, pretèrit imperfet i futur imperfet.  

 
labor-‐ 

laboro laborabam laborabo 

Present Pretèrit	  imperfet Futur	  imperfet 

2.   La forma de pretèrit perfet ens aporta l’arrel (laborav-) per formar els temps de perfet de la veu activa: 
pretèrit perfet, pretèrit plusquamperfet i futur perfet. 

 
laborav-‐ 

laboravi laboraveram laboravero 

Pretèrit	  perfet Pretèrit	  plusquamperfet Futur	  perfet 
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La flexió verbal 

Les desinències verbals ens ofereixen la informació següent:	  

Persona i nombre Sis persones gramaticals: tres per al singular i tres per al plural. 

Temps Temps de present (present, pretèrit imperfet i futur imperfet) i temps de perfet 
(pretèrit perfet, pretèrit plusquamperfet i futur perfet). 

Mode Mode indicatiu, mode subjuntiu i mode imperatiu. 

Veu Veu activa i veu passiva. 
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Verbs regulars i irregulars 

Els verbs regulars permeten una classificació en quatre conjugacions, segons la terminació de l’arrel del 
verb, ja sigui vocal o consonant (el tema). Observa:	  

Conjugació Exemple Tema 

Primera laboro, laboras, laborare, laboravi… 
(treballar) 

Vocal –a 

Segona habeo, habes, habere, habui… (tenir) Vocal –e 

Tercera rego, regis, regere, rexi… (governar, 
regir) 

Qualsevol consonant 

Quarta audi-o, audis, audire, audivi… (sentir, 
escoltar) 

Vocal -i 
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Primera conjugació (I) 
Els verbs de la primera conjugació presenten la vocal temàtica a. Per conèixer la formació dels temps 
d’indicatiu de la veu activa dels verbs de la primera conjugació, prenem com a model el verb laboro 
(treballar). Analitzem els temps del tema de present:	  

Arrel dels temps de present: labor- 

laboro 
laboras 
laborat 
laboramus 
laboratis 
laborant 

Pretérito imperfecto (trabajaba) 

laborabam 
laborabas 
laborabat 
laborabamus 
laborabatis 
laborabant 

Present (treballo) Arrel + vocal temàtica + desinències de persona 

labor + a             + 

o 

s 

t 

mus 

tis 

nt 

Pretèrit imperfet (treballava) Arrel + vocal temàtica + partícula temporal + desinència de persona 

labor + a + ba          + 

m 

s 

t 

mus 

tis 

nt 



Llatí   1 BATXILLERAT  © grupo edebé edebé 

Primera conjugació (II) 

Arrel dels temps de present: labor- 

Futur imperfet (treballaré) 

laborabo 
laborabis 
laborabit 
laborabimus 
laborabitis 
laborabunt 

Arrel + vocal temàtica + partícula temporal + desinències de persona 

  i 
  isti 
  it 

Laborav  +  imus 
  istis 
  erunt/ ere 

b  o 
bi  s 
bi       +  t 
bi  mus 
bi  tis 
bu  nt 

Ara la formació dels temps de perfet: 

Pretèrit perfet (treballí, he treballat, vaig treballar) 

Arrel dels temps de perfet: laborav- 

Arrel + desinències pròpies 

laboravi 
laboravisti 
laboravit 
laboravimus 
laboravistis 
laboraverunt/ laboravere 
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Primera conjugació (III) 

Pretèrit plusquamperfet imperfet (havia 
treballat) 

laboraveram 
laboraveras 
laboraverat 
laboraveramus 
laboraveratis 
laboraverant 

Arrel + partícula temporal / modal + desinències de persona 

Futur perfet (hauré treballat) 

Arrel dels temps de perfet: laborav- 

Arrel + partícula temporal / modal + desinències de persona 

laboravero 
laboraveris 
laboraverit 
laboravermus 
laboraveritis 
laboraverint 

     i 
     isti 
     it 

laborav + era + mus 
     istis 
     erunt/ ere 

               er 
laborav + eri           + 

o 

s 

t 

mus 

tis 

nt 
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Segona conjugació (I) 

Els verbs de la segona conjugació presenten la vocal 
temàtica e. Prenem com a model el verb habeo 
(tenir).  

Enunciat complet 
habeo, habes – habere – habui – habitum 

 
Enunciat abreujat 

habeo, -ere, -ui, -itum 

Temps formats a partir de l’arrel de present, 
habe- 

Temps formats a partir de l’arrel de perfet, habu- 

Present 
tinc 

Pretèrit perfet 
tinguí, he tingut, vaig tenir 

habeo 
habes 
habet 
habemus 
habetis 
habent 

habui 
habuisti 
habuit 
habuimus 
Habuistis 
habuerunt/ habuere 

Pretèrit imperfet 
tenia 

Pretèrit plusquamperfet 
havia tingut 

habebam 
habebas 
habebat 
habebamus 
habebatis 
habebant 

habueram 
habueras 
habuerat 
habueramus 
habueratis 
habuerant 

Formació dels temps del mode indicatiu en veu activa. 
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Segona conjugació (II) 

Temps formats a partir de l’arrel de present, 
habe- 

Temps formats a partir de l’arrel de perfet, habu- 

Futur imperfet 
tindré 

Futur perfet 
hauré tingut 

habebo 
habebis 
habebit 
habebimus 
habebitis 
habebunt 

habuero 
habueris 
habuierit 
habuerimus 
habueritis 
habuerint 

Formació dels temps del mode indicatiu en veu activa. 



Llatí   1 BATXILLERAT  © grupo edebé edebé 

Segona conjugació (III) 

1.   Formació de temps amb arrel de present. 

Temps Formes Formació 

Present habeo, habes… 
 

Arrel de present (hab-) + vocal temàtica (-e-) + 
desinències de persona (-o, -s, -t, -mus, -tis. -nt). 

Pretèrit 
imperfet 

habebam, 
habebas… 
 

Arrel de present (hab-) + vocal temàtica (-e-) + 
partícula temporal (-ba-) + desinències de persona 
(-m, -s, -t, -mus, -tis, -nt). 

Futur 
imperfet 

habebo, habebis… 
habebunt 
 

Arrel de present (hab-) + vocal temàtica (-e-) + 
partícula temporal (b- i, u-) + desinències de 
persona (-o, -s. -t. -mus, -tis, -nt). 

2.   Formació de temps amb arrel de perfet. 

Temps Formes Formació 

Pretèrit perfet habui, 
habuisti… 

Arrel de perfet (habu-) + desinències pròpies (-i, -
isto, -it, -imus, -istis, -erunt o -ere). 

Pretèrit 
plusquamperfet 

habueram, 
habueras… 

Arrel de perfet (habu-) + partícula temporal modal 
(-era-) + desinències de persona (-m, -s, -t, -mus, -
tis, -nt). 

Futur perfet habuero, 
habueris… 

Arrel de perfet (habu-) + partícula temporal modal 
(-er-, -eri-) + desinències de persona (-o, -s. –t,  
-mus, -tis, -nt). 
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Tercera conjugació (I) 

Els verbs de la tercera conjugació poden agrupar-se en 
dues classes: 
• Verbs que presenten el tema de l’arrel en consonant: 
dico. 
• Verbs que tenen el tema de l’arrel en -i: capio. Aquests 
s’anomenen també mixtos. 

Temps formats a partir de 
l’arrel de present: dic- 

Temps formats a partir de 
l’arrel de perfet: dix- 

Present (dic) Pretèrit perfet (diguí, he dit, 
vaig dir) 

dico 
dicis 
dicit 
dicimus 
dicitis 
dicunt 

dixi 
dixisti 
dixit 
diximus 
dixistis 
dixerunt / dixere 

Pretèrit imperfet  (deia) Pretèrit plusquamperfet (havia 
dit) 

dicebam 
dicebas 
dicebat 
dicebamus 
dicebatis 

dicebant 

dixeram 
dixeras 
dixerat 
dixeramus 
dixeratis 

dixerant 

Futur imperfet (diré) Futur perfet (hauré dit) 

dicam 
dices 
dicet 
dicemus 
dicetis 
dicent 

dixero 
dixeris 
dixerit 
dixerimus 
dixeritis 
dixerint 

Per estudiar la conjugació dels verbs de la 
tercera amb tema en consonant, 
prenem com a model el verb dico (dir). 
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Tercera conjugació (II) 

1.   Formació de temps amb arrel de present. 

Temps Formació 

Present 
dico, dicis, dicit… 

Arrel de present (dic-) + vocal de suport (i, u) + 
desinències de persona (-o, -s…). 

Pretèrit imperfet 
dicebam, dicebas, dicebat… 

Arrel de present (dic-) + vocal de suport (e) + 
partícula temporal (-ba-) + desinències de persona 
(-m, -s, -t…). 

Futur imperfet 
dicam, dices, dicet… 
 

Arrel de present (dic-) + vocal de suport (a, e) + 
partícula temporal (b- i, u-) + desinències de 
persona (-m, -s. -t…). 

2.   Formació de temps amb arrel de perfet. 

Temps Formació 

Pretèrit perfet 
dixi, dixisti, dixit… 

Arrel de perfet (dix-) + desinències pròpies (-i, -
isti, -it…). 

Pretèrit plusquamperfet 
dixeram, dixeras, dixerat… 

Arrel de perfet (dix-) + partícula temporal modal 
(era) + desinències de persona (-m, -s, -t…). 

Futur perfet 
dixero, dixeris, dixerit… 

Arrel de perfet (dix-) + partícula temporal modal 
(er/eri) + desinències de persona. 
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Quarta conjugació 

Els verbs d’aquesta conjugació presenten la vocal 
temàtica –i i la terminació d’infinitiu en –ire. 
 
Per aprendre la formació dels verbs de la quarta, 
t’oferim com a model el verb audio (sentir). El seu 
paradigma és: audio, audis- audire- audivi- 
auditum 

Temps formats a partir de 
l’arrel de present: audi- 

Temps formats a partir de 
l’arrel de perfet: audiv- 

Present (sento) Pretèrit perfet (sentí, he 
sentit, vaig sentir) 

audio 
audis 
audit 
audimus 
auditis 
audiunt 

audivi 
audivisti 
audivit 
audivimus 
audivistis 
audiverunt/ dixere 

Pretèrit imperfet  (sentia) Pretèrit plusquamperfet (havia 
sentit) 

audiebam 
audiebas 
audiebat 
audiebamus 
audiebatis 
audiebant 

audiveram 
audiveras 
audiverat 
audiveramus 
audiveratis 
audiverant 

Futur imperfet (sentiré) Futur perfet (hauré sentit) 

audiam 
audies 
audiet 
audiemus 
audietis 
audient 

audivero 
audiveris 
audiverit 
audiverimus 
audiveritis 
audiverint 
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Evolució de les conjugacions al romànic (I) 

14_txt_b_TRA 

Les quatre conjugacions llatines que has estudiat es van reduir a tres en el romànic català. 

•  Els verbs de la primera conjugació llatina es corresponen amb els de la primera en català; els de la segona i la 
quarta, amb la segona i tercera, respectivament. 

•  Els verbs de la tercera conjugació llatina es reparteixen entre els de la segona i la tercera en català. 

En llatí    1a  2a   3a  4a 
   -are  -ere   -ere  -ire 
   amare  valere   dicere  audire 
        perdere 

 
 
 
 
En català    1a  2a     3a 

   -ar  -er /-re     -ir 
   amar   valer     dir 
      perdre     oir 
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Evolució de les conjugacions al romànic (II) 

14_txt_b_TRA 

Canvis patits per certs temps i desinències llatins en la seva evolució al romànic. Exemple: 

Desinències 

Llatí Passa que… Català 

cant-o 
canta-s 

Es mantenen la «-o» i   la 
«-s» finals. 

canto 
cantes 

canta-mus Es perd la terminació «-
us». 

cantem 

canta-t 
canta-tis 
canta-nt 

Es perd la «-t» en posició 
final i intervocàlica. 

canta 
canteu 
canten 

Temps Evolució 

Futur imperfet La formació del futur imperfet en romànic no prové del futur llatí, sinó 
de la construcció  formada per l’infinitiu + una forma d’ habere. 
cantare habeo > cantar e > cantaré 

Pretèrit perfet El passat simple català es basa en l’ús d’una forma de habere + el 
participi passat del verb: 
habeo + cantatu > he cantat 

Pretèrit 
plusquamperfet 

Les formes del plusquamperfet d’indicatiu s’usen en català per a 
l’imperfet de subjuntiu: 
cantavissem > cantés            cantavisses > cantessis 
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