
Classe 24: 12-12-19

Exercicis i teoria:
https://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/sufici

encia/scl/scl1/scl17/scl17_02_02.htm

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

1. Aquest programa recupera la figura del comandant Cousteau CD

2. Els italians votaran un nou parlament la propera setmana. CD

3. Pela una taronja per a l'Anna. CI

4. Encara no us han vingut a polir el marbre? CD

5. Vés al mecànic perquè t'equilibri la direcció. CD

6. He respost malament al cap de vendes. CI

7. Em sembla que idealitzeu el vostre passat. CD

8. Ara tots lamenten la seva mort. CD

9. Ha copiat la novel·la a un escriptor poc conegut. CI

10. A l'Anna, li molesta la teva actitud. CI

Omple els espais buits amb el pronom feble corresponent de CD:

a) Qui va trencar el plat? El va trencar en Lluís.
b) Quan podràs comprar la revista? la compraré demà.
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c) Per què estripes aquests papers? Els estripo perquè no serveixen.
d) On fregeixes les patates? Les fregeixo a la paella.
e) Porta barret el governador? Sí que en porta.
f) Ja has portat això al Miquel? Sí, en Miquel ja ho té.
g) Sempre diumentides? De vegades en diu.
h) T'ha dit que potser arribarà tard?, Sí, ja m'ho ha dit.
i) Sempre aconsegueixes tot el que vols? De vegades no ho aconsegueixo.
j) Necessiteu que vinguem? No, no ho necessitem.
k) Necessitaràs diners? No, no en necessitaré.
l) Sabies que buscava feina? No ho sabia.
m) Has cosit els mitjons? Sí, ja els he cosit.
n) Els teus germans van trobar els llibres? No van trobar-los

El vull comprar - vull comprar-lo
Els vull comprar - vull comprar-los

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 )

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 l’ agafo.
b) Ja els saps, els noms dels directius? No els sé, però ja els aprendré.
c) Tothom ho va dir, que ell era el culpable, però jo mai vaig creureu-ho
d) El pastor les guardava a la nit, les ovelles, per protegir-les dels llops.
e) La Carme el va trobar, el rellotge, i va guardar-lo

Omple els espais buits amb els pronoms -LO ( CD masc. sing. determinat o HO/-HO
(CD neutre):
a) Ja vas portar-ho, allò?
b) On voleu deixar-lo , el cotxe?
c) En Ricardm'ha telefonat; quan ho sàpiga la Dolors...
d) Aquest moble no queda bé aquí, canvieu-lo de lloc.
e) Encara no ho sé, si vindrà en Marc.

Substitueix els CI pels pronoms febles corresponents:
a) Escriviu a la Maria: Escriviu-li
b) Vam portar el rebuts als veïns: Vam portar-los els rebuts.
c) Hem explicat contes a les nenes: els n’hem explicat .
d) Demana els apunts a la Marta: Demana-li els apunts.
e) Vau preparar els exàmens per als alumnes: els vau preparar els exàmens.



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: El 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.

Fer malbé: estropear

Omple els espais buits amb els pronoms LI (CI) o L' (CD):
a) Encara no LI has donat allò?
b) Busques la pilota? L’ hem perduda!
c) Qui li ha dit que s'ha espatllat el cotxe?
d) Quan vingui a buscar el llibre li amagarem.
e) Si trobéssim en Joan, li diríem la veritat.
f) Quantes vegades l’ heu repetida, aquesta cançó?
g) Quan vingui li haurem de dir que no hem pogut fer el treball.
h) Sempre vol que li canteu la mateixa cançó.
i) Si saps que plora, per què li agafes les joguines?

Substitueix els complements subratllats ( CD, CI, CC) pels pronoms febles
corresponents:
a) La Isabel va repartir caramels: La Isabel va repartir-ne
b) Porta flors a les seves amigues: els porta flors.
c) Ja has demanat les claus? Ja les has demanat?
d) Has explicat les normes a la Clara? Li has explicat les normes?
e) Guarda els embotits al rebost: hi guarda els embotits.
f) Ja podeu guardar els mocadors: Ja podeu guardar-los
g) Explica el que ha passat: Explica-ho
h) Cull pomes: en cull.
i) Ja tinc el permís de conduir: Ja el tinc.
j) Recull el paquet: Recull-lo
k) Agafa el llibre ara mateix: Agafa’l ara mateix.



l) Ara arriba de l'excursió: Ara n’ arriba.
m) Balla alegrement: hi balla.
n) Agafa els fulls: Agafa’ls
o) En Ramon treu els jerseis de l'armari: En Ramon en treu els jerseis


