
Classe 23: 10-12-19

Pronoms: personals, en, hi, ho, el, la, els, les, li, lis

Personals

Em-me
em pentino
vull pentinar-me

m’agafa
cógeme: agafa’m
cógete: agafa’t
cógenos: agafa’ns
cogeros: agafeu-vos

Agafeu-me

Excepció: li dona-li (li no s’apostrofa mai)
agafa-li

et-te
et vull convidar
Vull convidar-te

es-se
El nen es pentina
El nen vol pentinar-se

ens-nos

ens ajuda
No vol ajudar-nos

us-vos
Us convido
No vol convidar-vos

es-se
es pentinen
No volen pentinar-se



En-ne
Quan posem en:
- paraules indeterminades sense article determinat (el, la, els, les)
- paraula indeterminada amb article indeterminat (un, una, uns, unes)

Vull comprar pa. En vull comprar
Vull comprar un sac de farina. En vull comprar

Necessito les taronges per esmorzar. Les necessito
Necessito aquestes taronges. Les necessito
Necessito taronges per esmorazar. En necessito
Necessito unes taronges per esmorzar. En necessito

El móvil. Lo quiero comprar - el vull comprar
Los móviles - Los quiero comprar - els vull comprar

El móvil. Quiero comprarlo - vull comprar-lo
Los móviles - quiero comprarlos - vull comprar-los

1. Torna a escriure els pronoms febles que tens entre parèntesi darrere del verb, en la
forma
adequada:
a) doneu (em): em doneu doneu-me
b) porta (en): en porta porta’n
c) comenteu (els): els comenteu comenteu-los
d) va rentar (es): es va rentar - va rentar-se
e) canvieu (us): us canvieu - canvieu-vos
f) dóna (em): em dona - dona’m
g) calma (et): et calma - 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

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..
b) Els pagesos collien les mongetes: Els pagesos les collien..
c) Han trobat aquells llibres: els han trobat.
d) Hem visitat aquell poble l’ hem visitat..

El helicopter L’helicopter

e) Volien dos entrepans: en volien dos.
f) He vist un Ovni: n’ he vist un.
g) Vull pastissos de formatge: en vull de formatge.
h) Agafa la teva jaqueta: Agafa-la
Agafa’l - Agafa-la



Agafa’ls - Agafa-les

i) La Marta ha portat les fotografies: La Marta les ha portat.
j) Vam trobar els documents: Vam trobar-los
k) Ha vist l'obra de teatre: l’ ha vist.
l) Vam comentar el problema: Vam comentar-lo / el vam comentar.
m) Amaga el dibuix: l’amaga / Amaga’l

Pronom HO (idea) pregunta al verb “ què “
Exemples:
En Carles ha vist això. Ho ha vist

Vam decidir fer allò. Ho vam decidir fer - vam decidir-ho

Volien que els digués la veritat. Ho volien

3. Substitueix els complements directes següents pel pronom feble corresponent:
a) Ha dit que no vol venir: ho ha dit
b) Has de tenir força: n’has de tenir - has de tenir-ne
c) Comprarem fruita: en comprarem n’has de comprar - has de comprar-ne
d) Entens això?: ho entens
e) Tinc tres germans: en tinc
f) Hem comprat un llibre d'història: n’hem comprat
g) Encara no sabem allò: encara no ho sabem


