
Classe 20: 25-11-19

Hem fet a classe l’examen de gener de 2015:
- audios
- comprensió lectora
- domi pràctic del sistema lingüístic

PRONOMS EN - HI - HO - LO

HI
Quan he d’utilitzar el pronom hi?
El pronom hi substitueix els complements circumstancials de lloc (no introduïts per la preposició de),
els de manera, de companyia, etc.

El pronom hi sempre és invariable.

Exemples:

Vaig a casa. Hi vaig cclloc

Camina lentament. Hi camina. Ccmode

Sempre va amb els companys de l’institut. Sempre hi va. Cccompanyia

Recorda, també, que el pronom hi pot substituir altres complements, com ara els complements
preposicionals introduïts per la preposició a, en, amb:
La nena juga a escacs. La nena hi juga.
Pensa en ell. Hi pensa.
Estic amb tu. Hi estic

EN

Quan he d’utilitzar el pronom en?

El pronom en substitueix un complement directe indeterminat i sempre fa referència a la tercera
persona. Té la mateixa forma per al singular i per al plural.

Exemple:
Menjaré taronges: en menjaré
Menjaré les taronges. Les menjaré.
Menjaré dues taronjes: en menjaré

Les taronges: determinat
Taronges, unes taronges: indeterminat

Quantes taronges menjaràs? En menjaré quatre.

Has vist estels aquesta nit? N’he en+he N’he vist molts aquesta nit.

A. Què compres al supermercat?. Compro galetes.
B. Quantes en compraràs?



HO - LO

LO és un pronom de CD masculí, que sempre va darrere un verb.

Ex: Dur-lo (un certificat) – llevarlo.
Vull el cotxe gris. Vull comprar-lo

HO és un pronom que substitueix tota una frase o idea. El castellà per aquesta forma
també empra el pronom LO. Ex:

M’han dit que has vingut. - M’ho han dit HO

LO per a coses concretes masculines amb article (el ca, aquest informe, etc...)

Comprar-la (la casa)
Comprar-lo (el cotxe)

HO per a idees abstractes (això, allò) o oracions (vull això, vull el que m’has dit).

LI - li agrada (le gusta)

Li vull ensenyar: (le quiero enseñar)

LI= LE

Le da la mano: li dona la mà.

Exercicis pronoms: en , hi, lo, ho

Em-me
et-te
es-se
ens-nos
us-vos
es-se
En-ne

Si acaba en vocal: s’apostrofa: exemple: dona’m
Si acaba en consonant es posa guionet: doneu-me
*** vocal + vocal es considera una consonant

Exercici 1:
a) doneu (em):
Em doneu un cop de mà.
Doneu-me un cop de mà
Porta (em): porta’m

Doneu’m

b) porta (en):

https://cepacatala.files.wordpress.com/2014/12/exercicis-de-pronoms-febles_1.pdf


En porta
porta’n

c) comenteu (els):
Els comenteu (los comentáis)
Comenteu-los

Els vull comprar (los quiero comprar)
vull comprar-los (quiero comprarlos)

d) va rentar (es): es--se
es va rentar
va rentar-se

e) canvieu (us):
us canvieu
canvieu-vos

f) dóna (em):
em dona
dona’m

g) calma (et):
et calmes
calma’t

h) menja (en)
en menja
menja’n

i) vas portar (en)
en vas portar
vas portar-ne

j) agafa (el):
l’agafa
agafa’l

k) va tornar (ens):
Ens va tornar
Va tornar-nos


