EXERCICIS DE PRONOMS FEBLES
SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL DEL COMPLEMENT DIRECTE DETERMINAT I INDETERMINAT
1. Torna a escriure els pronoms febles que tens entre parèntesi darrere del verb, en la forma
adequada:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

doneu (em): doneu-me
porta (en): porta’n
comenteu (els):comenteu-los
va rentar (es): va rentar-se
canvieu (us): canvieu-vos
dóna (em): dóna’m
calma (et): calma’t
menja (en) menja’n
vas portar (en) vas portar-ne
agafa (el): agafa’l
va tornar (ens): va tornar-nos

2. Digues si els complements directes que tens subratllats són determinats o indeterminats.
Després, substitueix-los pels pronoms febles corresponents. Consulta el quadre si és
necessari:
a) En Joan busca bolets: En Joan ......EN........ busca. Indet.
b) Els pagesos collien les mongetes: Els pagesos ...LES........... collien. Det.
c) Han trobat aquells llibres: .....ELS......... han trobat. Det.
d) Hem visitat aquell pob.......L’ hem visitat. Det.
e) Volien dos entrepans: ........EN...... volien dos. Indet.
f)

He vist un Ovni: ..... N’he vist un. Indet.

g) Vull pastissos de formatge: ........EN. vull de formatge. Indet.
h) Agafa la teva jaqueta: Agafa-LA .............. det
i)

La Marta ha portat les fotografies: La Marta .........LES..... ha portat. Det.

j)

Vam trobar els documents: Vam trobar -LOS.............. Det.

k) Ha vist l'obra de teatre: ... L’ha vist. Det.
l)

Vam comentar el problema: Vam comentar-LO.... / .....EL. vam comentar. Det.

m) Amaga el dibuix: .....L’amaga / Amaga’L ........ Det.
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SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL DEL COMPLEMENT DIRECTE NEUTRE
Exemples:
En Carles ha vist això

Vam decidir fer allò

Volien que els digués la veritat

En Carles ho ha vist

Vam decidir-ho

Ho volien

3. Substitueix els complements directes següents pel pronom feble corresponent:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Ha dit que no vol venir: Ho ha dit.
Has de tenir força: N’has de tenir.
Comprarem fruita: En comprarem
Entens això?: Ho entens?
Tinc tres germans: En tinc tres
Hem comprat un llibre d'història: N’hem comprat un d’història
Encara no sabem allò: Encara no ho sabem.

4. Fes una X al requadre corresponent per indicar la funció del complement en cursiva.

1. Aquest programa recupera la figura del comandant Cousteau
2. Els italians votaran un nou parlament la propera setmana.
3. Pela una taronja per a l'Anna.
4. Encara no us han vingut a polir el marbre?
5. Vés al mecànic perquè t'equilibri la direcció.
6. He respost malament al cap de vendes.
7. Em sembla que idealitzeu el vostre passat.
8. Ara tots lamenten la seva mort.
9. Ha copiat la novel·la a un escriptor poc conegut.
10. A l'Anna, li molesta la teva actitud.

CD
X
X

CI

X
X
X
X
X
X
X
X

5. Omple els espais buits amb el pronom feble corresponent de CD:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Qui va trencar el plat? .......EL... va trencar en Lluís.
Quan podràs comprar la revista? ......LA.... compraré demà.
Per què estripes aquests papers? .....ELS..... estripo perquè no serveixen.
On fregeixes les patates? .......LES.. fregeixo a la paella.
Porta barret el governador? Sí que ....EN......porta.
Ja has portat això al Miquel? Sí, en Miquel ja .....HO..... té.
Sempre diu mentides? De vegades .....EN.... diu.
T'ha dit que potser arribarà tard?, Sí, ja m' HO .......... ha dit.
Sempre aconsegueixes tot el que vols? De vegades no ...HO....... aconsegueixo.
Necessiteu que vinguem? No, no ....HO...... necessitem.
Necessitaràs diners? No, no ......EN.... necessitaré.
Sabies que buscava feina? No ....HO...... sabia.
Has cosit els mitjons? Sí, ja .....ELS..... he cosit.
Els teus germans van trobar els llibres? No van trobar-LOS ..........
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6. Marca la solució correcta a cada frase:
a)
b)
c)
d)
e)

En Pere porta barret i la Maria no (en porta / el porta )
Avui la Mercè compra flors i demà ( en comprarà / les comprarà) el Ramon.
Has de comprar allò? Sí, perquè (en vol el Pere / ho vol el Pere ).
Saps on són els teus pares? No ( ho sé / els sé / en sé ).
Em vaig comprar aquells CD i ara sempre ( en escolto / els escolto ).

7. Omple els espais buit amb els pronoms que tens en negreta i tingues en compte que en
alguns casos canviaran de forma:
a)
b)
c)
d)
e)

Jo ja el tinc, aquest llibre, i per això no...... L’agafo.
Ja els saps, els noms dels directius? No els sé, però ja ......ELS.... aprendré.
Tothom ho va dir, que ell era el culpable, però jo mai vaig creureu-HO......
El pastor les guardava a la nit, les ovelles, per protegir -LES.......... dels llops.
La Carme el va trobar, el rellotge, i va guardar-LO ..........

8. Omple els espais buits amb els pronoms -LO ( CD masc. sing. determinat o HO/-HO (CD
neutre):
a)
b)
c)
d)
e)

Ja vas portar -HO .........., allò?
On voleu deixar -LO.......... , el cotxe?
En Ricard m'ha telefonat; quan ...HO....... sàpiga la Dolors...
Aquest moble no queda bé aquí, canvieu-LO .......... de lloc.
Encara no ...HO....... sé, si vindrà en Marc.

SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL DEL CI
El CI respon a les preguntes a qui? i per a qui?
Els pronoms febles que el substitueixen són:

COMPLEMENT INDIRECTE
SINGULAR
PLURAL
Davant del Darrere del Davant del Darrere del
verb
verb
verb
verb
Masc Fem Masc Fem Masc Fem Masc Fem
li
li
-li
-li
els
els
-los
-los

Vaig portar els llibres a la Raquel i li vaig donar / vaig donar-li les gràcies.
He fet aquest pastís per a la teva germana. Espero que li agradi.
Vam ensenyar el vestit a les nostres amigues i els va agradar molt.
He ajudat a fer els deures als meus germans i els he explicat com preparar l'examen.
Has explicat la veritat als nois? Vaig dir-los la veritar fa molt de temps.
Vaig portar-los els encàrrecs, a aquelles senyores.
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9. Substitueix els CI pels pronoms febles corresponents:
a)
b)
c)
d)
e)

Escriviu a la Maria: Escriviu -LI...............
Vam portar el rebuts als veïns: Vam portar --LOS... els rebuts.
Hem explicat contes a les nenes: .......ELS........ hem explicar contes.
Demana els apunts a la Marta: Demana -LI............... els apunts.
Vau preparar els exàmens per als alumnes: ....ELS.... vau preparar els exàmens.

10. Omple els espais buits amb els pronoms LI, EL, LA, -LO:
a) La Núria ja té el carnet. Com que fa poc que ......EL.... té, els seus pares encara no ..LI....
volen comprar un cotxe.
b) Jo ja .....EL..... tinc, aquest llibre: ....ELS..... vaig veure en una llibreria i .....EL..... vaig comprar.
c) Aquest disc no .....EL..... té, en Joan. Segur que .....LI..... agradaria tenir-LO.........
d) Molt bé, senyor, si ....LI...... agrada aquesta habitació, ....LA...... reservarem per a vostè.
e) .....LI..... embolico el pastís o no? Si no ....EL...... vol embolicat, haurà d'agafar -LO..... per sota
perquè no se .....LI..... faci malbé.
11. Omple els espais buits amb els pronoms LI (CI) o L' (CD):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Encara no .......LI........ has donat allò?
Busques la pilota? .....L’ hem perduda!
Qui .......LI........ ha dit que s'ha espatllat el cotxe?
Quan vingui a buscar el llibre.....L’amagarem.
Si trobéssim en Joan, .......LI...... diríem la veritat.
Quantes vegades ...............L’ heu repetida, aquesta cançó?
Quan vingui ............LI... haurem de dir que no hem pogut fer el treball.
Sempre vol que ......LI......... canteu la mateixa cançó.
Si saps que plora, per què .........LI...... agafes les joguines?

12. Marca amb una X el tipus de Complement circumstancial que continguin aquestes oracions:
CCT

Viu a Barcelona
Passeja amb el seu germà
Pintaré el quadre amb un pinzell
Camina alegrement
Arribaré tard
Sempre sopa a la cuina
Ve del metge
Surt del cinema
Va a classe amb en Martí
Anirem de festa després de sopar

CCLloc

CCMode

CCComp

CCInstr

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

4

EXERCICIS DE PRONOMS FEBLES

ELS PRONOMS FEBLES QUE SUBSTITUEIXEN ELS COMPLEMENTS CIRCUMSTANCIALS
HI ( -HI ) / EN (N' / 'N / -NE )
1) En general, utilitzem HI per substituir un complement circumstancial.
2) Utilitzem EN quan el complement circumstancial va introduït per la preposició DE,
excepte quan es tracta d'un CC de Mode, que SEMPRE es substitueix per HI.

He anat a cal metge a les tres de la tarda i ara en torno (de cal metge)
Sempre ha viscut a París, però ja no hi viu (a París)
Camina de pressa: Hi camina.
Camina a poc a poc: Hi camina.
13. Substitueix els complements subratllats ( CD, CI, CC) pels pronoms febles corresponents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

La Isabel va repartir caramels: La Isabel va repartir-NE....
Porta flors a les seves amigues: ...ELS..... porta flors.
Ja has demanat les claus? Ja ....LES.... has demanat?
Has explicat les normes a la Clara? ....LI.... has explicat les normes?
Guarda els embotits al rebost: .....HI... guarda els embotits.
Ja podeu guardar els mocadors: Ja podeu guardar-LOS....
Explica el que ha passat: Explica -HO ........
Cull pomes: ..EN...... cull.
Ja tinc el permís de conduir: Ja ...EL..... tinc.
Recull el paquet: Recull -LO........
Agafa el llibre ara mateix: Agafa’L... ara mateix.
Ara arriba de l'excursió: Ara....N’. arriba.
Balla alegrement: .....HI... balla.
Agafa els fulls: Agafa’LS .........
En Ramon treu els jerseis de l'armari: En Ramon .EN.. treu els jerseis.

14. En aquesta recepta no hi ha cap pronom feble. Torna-la a escriure correctament:
Croquetes de peix a l'holandesa
En un bol, xopeu el pa amb la llet tèbia i tingueu-LO. en el bol durant deu minuts. Després,
.L’escorreu, .....EL trinxeu amb una forquilla i .......EL. barregeu amb el peix, que haureu picat ben
finament.
A part, treballeu uns cinquanta de mantega fins que es torni suau i cremosa i afegiu-LA. a la
barreja de pa i de peix. Condimenteu.-LA.. amb la sal, el pebre, la nou moscada i el julivert picat.
Agregueu-HI l'ou i, així que tingueu una pasta homogènia, formeu boletes d'uns dos centímetres i
mig de diàmetre, i daureu-LES ... en la resta de la mantega. Col·loqueu-LES. en una plata
prèviament escalfada i ja .....LES..... podeu servir.
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ANÀLISI MORFOLÒGICA
15. Digues a quina categoria gramatical pertanyen les paraules d'aquesta oració:
A la Catalunya Nord la tramuntana bufarà amb molta intensitat
N art

N

art

N

V

prep Adj

N

ANÀLISI MORFOSINTÀCTICA
16. Digues de quin tipus són els complements subratllats en aquestes oracions:
a) Els reis d'Espanya han inaugurat una exposició de pintura a Brussel·les
d’Espanya: CN
una exposició: CD
de pintura: CN
a Brussel·les: CCLloc
b) L'escriptor txec Franz Kafka va néixer a Praga i va dedicar una obra a la seva estimada
Milena.
txec: CN
a Praga: CCLloc
una obra: CD
a la seva estimada: CI
17. Digues de quin tipus són els complements que apareixen subratllats en aquestes frases:
Quan, un matí, Gregor Samsa va despertar-se d'uns somnis neguitosos, es va trobar al llit,
transformat en un insecte monstruós. Jeia damunt l'esquena dura, talment com una closca i, si
aixecava una mica el cap, veia la panxa bruna, segmentada per estreps arquejats, com un voltam,
i tan prominent que el cobrellit, a punt de relliscar del tot, a penes s'aguantava. Les cames, molt
nombroses i dolorosament primes en comparació amb el gruix que tenien abans, s'agitaven
indefenses davant dels seus ulls.
Franz Kafka, La metamorfosi
un matí: CCT
neguitosos: CN
al llit: CCLloc
damunt l’esquena dura: CCLloc
el cap: CD
la panxa bruna: CD
abans: CCT
davant dels seus ulls: CCLloc
EXERCICIS
18. Substitueix els complements directes de les oracions següents per les formes dels pronoms
febles que hi corresponguin:
a) Hem tret vi de la bota: N’hem tret de la bota
b) La meva germana m'explica contes abans d'anar a dormir: La meva germana me n’explica
abans d’anar a dormir.
c) Ells han dit que la meva germana arribarà tard: Ells ho han dit.
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d) En Marc ha trobat una mosca al seu plat: En Marc n’ha trobat una al seu plat.
e) La mare ha comprat la bicicleta al Pere: La mare l’ha comprat al Pere
f) He pogut aconseguir aquests discos tan bons: Els he pogut aconseguir / He pogut aconseguirlos.
g) No sé què pensa fer: No ho sé.
h) Demana-li si vol venir al cinema amb nosaltres: Demana-li-ho.
i) Treu aquella jaqueta de sobre la taula: Treu-la de sobre de la taula.
19. Fes el mateix amb els complements indirectes:
a)
b)
c)
d)

Ha trucat a la Meritxell per anar al cinema: Li he trucat per anar al cinema.
Reserva, per a nosaltres, una habitació a l'hotel: Reserva’ns una habitació a l’hotel.
La Xènia va comprar una corbata per al seu xicot: La Xènia li va comprar una corbata.
Hem proposat a les nostres amigues d'anar a ballar una estona: Els hem proposat d’anar a
ballar una estona.
e) No diguis res al Carles: No li diguis res.
f) Envia una salutació de part meva a la teva cosina: Envia-li una salutació de part meva.
g) No vol dir res als seus pares: No els vol dir res.
h) Reparteix aquest qüestionari als teus companys de classe: Reparteix-los aquest qüestionari.
20. Digues quina funció sintàctica (CD/CI) fan els pronoms subratllats:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Ens va mirar fixament: CD
Em va dir que no vindria: CI
Presenteu-me al vostre amic: CD
La mare us prepara el dinar: CI
No els diguis això encara: CI
Els vaig saludar: CD
Els nuvis es van fer un petó: CI

21. Digues si els complements subratllats són Complements circumstancials (CC) o
Complements de règim verbal (CRV):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Nena, camina per la vorera: CC
Sr. Mas, li truquen de L'Hospitalet: CC
He optat per seguir aquest camí: CRV
Arribaran la setmana que ve: CC
Confia plenament en tu: CRV
Treu el cava de la nevera: CC
Penso en tu: CRV
Discuteixen de política: CRV
Ha contribuït activament en la campanya política: CRV

22. Subratlla els Complements circumstancials en aquestes oracions i escriu de quin tipus són:
a)
b)
c)
d)
e)

Treballa a corre-cuita. CCM
Avui tothom va de bòlit. CCM
Les bones ensaïmades es fan a Mallorca. CCLloc
Cada dissabte vaig al cinema. CCLloc
Fixeu aquest cartell amb unes xinxetes. CCInstr.

23. Subratlla els CRV i els CC d'aquestes oracions i substitueix-los per pronoms:
a) El iot del financer es dirigeix cap al port del Pireu. (CC) El iot del financer s’HI dirigeix.
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b)
c)
d)
e)
f)
g)

L'empresa ha optat per les catifes de disseny actual. (CRV) L’empresa HI ha optat.
Pensa anar fins a Calella amb bicicleta. (CC) HI pensa anar amb bicicleta.
M'he assabentat del teu problema. (CRV( Me N’he assabentat.
Renoi, brames com un ase. (CC) Renoi, HI brames.
Els meus veïns es dediquen a la venda ambulant. (CRV) Els meus veïns s’HI dediquen.
Ja no confio en tu. (CRV) Ja no HI confio.

24. Relaciona les frases de la columna de l'esquerra amb les combinacions pronominals de la
columna de la dreta que substitueixen els complements en negreta:
Ens envieu el paquet per correu urgent D
Comprarem un tortell a la pastisseria
E
Dóna'm l'abric
F
Ara es penedeix de no venir G
Al Pere, li donen crema per postres B
Compraré llibres per a les meves filles I
Regaleu aquests discos a les cosines
C
Posa la camisa a l'armari A
No ens vam creure que sortiríeu a la tele H

a. -la-hi
b. li'n
c. -los-els
d. ens l'hi
e. n'hi
f. me'l
g. se'n
h. ens ho
i. els en

25. Completa els buits de les frases següents amb la combinació adequada de pronoms febles:
a) La mare sempre em deixa l'esmorzar dins la cartera, però avui no ......me l’ha ficat.
b) Ens han dit que en Joan voltava per la plaça, però no ........se’l................. veu enlloc.
c) He comprat una bossa de caramels per als nens, però no ............els els............. doneu fins
després de dinar.
d) Ho has decidit sense consultar.-m’ho........................

26. Digues si els complements marcats són Predicatius (Pred.) o Atributs (Atr.)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

El meu fill està malalt Atr
El consideren un pobre home Pred
La Mireia porta les sabates descordades. Pred
En Lluís és el metge de la família Atr
Portes els llavis bruts Pred
Sembles cansat Atr
La Maria s'ha posat vermella Pred
El meu pare està amoïnat Atr
Aquest informe ha quedat incomplet. Pred
Prefereix l'arròs covat Pred
En saber la notícia va caure desmaiat Pred
Estic cansat Atr
A causa de l'accident va quedar cec Pred
Han declarat molt nerviosos davant del jutge Pred
El van tractar de boig Pred
La Pepa està molt enfadada Atr
Em sembla que són els propietaris de la botiga Atr
Que s¡ha fet agre el vi? Pred
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27. Digues si els complements marcats són CC de Mode o Predicatius:

Aquella senyora es conserva força bé
Fixa't, la meva jaqueta es conserva nova
Els nens caminen descalços pel pis
En Pau camina tranquil·lament pel jardí
La Carme ha sortit molt tranquil·la de l'examen
La mare ha sortit de puntetes de l'habitació
Saltem a peu coix?
Aquella quitxalla salta alegre i confiada
En Joan? Que en viu, de feliç
Viu la vida alegrement

CCM
X

Pred.
X
X

X
X
X
X
X
X
X

28. Substitueix els complements subratllats pel pronom corresponent. Digues quina funció fan els
complements:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

La Marta és la meva germana: La Marta HO és . Atr
Has de sortir d'aquí immediatament. N’has de sortir immediatament. CCLloc
Vols venir a la platja? HI vols venir? CCLloc
Tot corrents, la Maria va caure de cul: Tot corrents, la Maria HI va caure. CCMode
Em vaig sentir enganyada M’HI vaig sentir. Pred
Has de pensar una mica més en tu: HI has de pensar una mica més. CRV
La nena es va posar impertinent: La nena s’HI va posar. Pred
Vols arròs amb llet?: EN vols? CD
L'examen no sembla difícil: L’examen no HO sembla. Atr

29. Digues quina funció fan els complements subratllats en aquestes oracions (CD, CI, CC, CRV,
Atr., Pred.
a) La Rosa i la Raquel van dur els seus cosins a la muntanya dissabte. CD, CC, CC
b) Viu feliç Pred
c) La Clara ara se sent feliç. CC, Pred
d) Retalla els dibuixos per als nens CD. CI
e) Diu que no tens raó CD
f)

Col·laboro amb una ONG CRV

g) Aniré de vacances a Sardenya CC
h) Dóna els diners a les clientes CD, CI
i)

Aquest problema no té solució CD

j)

La qüestió és complicada Atr
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30. Omple els espais buits amb els pronoms febles o amb les combinacions de pronoms febles
corresponents:
La Júlia i en Miquel han anat de vacances a Praga. A l'agència .......els......... havien dit que era
una de les ciutats més boniques d'Europa. Tenen amics que .....hi........... havien anat abans i
sempre ........els........ deien que es decidissin, que ...........els..... agradaria molt. Tot plegat, va
acabar de decidir.-los................ Avui he rebut una postal d'ells: .......em......... deien que Praga és
encantadora, que la ciutat és un somni. Es veu que .......se la......... recorren de dalt a baix. Només
han tingut un problema: a la Júlia ...........li..... ha picat una abella i en Miquel està una mica
preocupat. Però sempre ................n’ està, s'amoïna per ben poca cosa. Diuen que el menjar no
està malament, encara que és una mica difícil digerir.-lo..............., perquè és molt substanciós. En
resum, que m'estan entrant ganes d'anar.-hi............... a mi també.
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