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1. Digues si els complements directes que tens subratllats són determinats o indeterminats. 
Després, substitueix-los pels pronoms febles corresponents.  
 
a) En Joan busca bolets: En Joan .............. busca.. 
 
b) Els pagesos collien les mongetes: Els pagesos .............. collien.. 
 
c) Han trobat aquells llibres: .............. han trobat.  
 
d) Hem visitat aquell poble ....... hem visitat..  
 
e) Volien dos entrepans: .............. volien dos. 
 
f) He vist un Ovni: .....he vist un. 
 
g) Vull pastissos de formatge: ......... vull de formatge. 
 
h) Agafa la teva jaqueta: Agafa ..............  
 
i) La Marta ha portat les fotografies: La Marta .............. ha portat. 
 
j) Vam trobar els documents: Vam trobar.............. 
 
k) Ha vist l'obra de teatre: ... ha vist. 
 
l) Vam comentar el problema: Vam comentar....  / ...... vam comentar. 
 
m) Amaga el dibuix: ..... amaga  / Amaga ........ 
 
2. 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) Ha dit que no vol venir:  

 
b) Has de tenir força:  

 
c) Comprarem fruita:  

 
d) Entens això?:  

 
e) Tinc tres germans:  

 
f) Hem comprat un llibre d'història:  

 
g) Encara no sabem allò: 
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4. Omple els espais buits amb el pronom feble corresponent: 
 
a) Qui va trencar el plat? .......... va trencar en Lluís. 

 
b) Quan podràs comprar la revista? .......... compraré demà. 

 
c) Per què estripes aquests papers? .......... estripo perquè no serveixen. 

 
d) On fregeixes les patates? ......... fregeixo a la paella. 

 
e) Porta barret el governador? Sí que ..........porta. 

 
f) Ja has portat això al Miquel? Sí, en Miquel ja .......... té. 

 
g) Sempre diu mentides? De vegades ......... diu. 

 
h) T'ha dit que potser arribarà tard?, Sí, ja m'.......... ha dit. 

 
i) Sempre aconsegueixes tot el que vols? De vegades no .......... aconsegueixo. 

 
j) Necessiteu que vinguem? No, no .......... necessitem. 

 
k) Necessitaràs diners? No, no .......... necessitaré. 

 
l) Sabies que buscava feina? No .......... sabia. 

 
m) Has cosit els mitjons? Sí, ja .......... he cosit. 

 
n) Els teus germans van trobar els llibres? No van trobar.......... 
 
 
5. Marca la solució correcta a cada frase: 

a) En Pere porta barret i la Maria no (en porta / el porta ) 
b) Avui la Mercè compra flors i demà ( en comprarà / les comprarà) el Ramon. 
c) Has de comprar allò? Sí, perquè (en vol el Pere / ho vol el Pere ). 
d) Saps on són els teus pares? No ( ho sé / els sé / en sé ). 
e) Em vaig comprar aquells CD i ara sempre ( en escolto / els escolto ). 
 
6. Omple els espais buit amb els pronoms que tens en negreta i tingues en compte que en 

alguns casos canviaran de forma: 
 
a) Jo ja el tinc, aquest llibre, i per això no...... agafo. 
b) Ja els saps, els noms dels directius? No els sé, però ja .......... aprendré. 
c) Tothom ho va dir, que ell era el culpable, però jo mai vaig creureu...... 
d) El pastor les guardava a la nit, les ovelles, per protegir.......... dels llops. 
e) La Carme el va trobar, el rellotge, i va guardar .......... 
 
7. Omple els espais buits amb els pronoms -LO ( CD masc. sing. determinat o HO/-HO (CD 

neutre): 
a) Ja vas portar.........., allò? 
b) On voleu deixar.......... , el cotxe? 
c) En Ricard m'ha telefonat; quan .......... sàpiga la Dolors... 
d) Aquest moble no queda bé aquí, canvieu- .......... de lloc. 
e) Encara no .......... sé, si vindrà en Marc. 


