
Classe 27: 18/02/21 

 

Pronoms reflexius 

em 

et 

es 

ens 

us 

es  

em pentino --    vull pentinar-me 

et pentines – vull pentinar-te 

es pentina -  vol pentinar-se 

ens pentinem – volem pentinar-nos 

us pentineu -  voleu pentinar-vos 

es pentinen -  volen pentinar-se  

 

Elena -  L’Elena 

 

Agafa-la 

Agala-les 

 

el 

Agafa’l  

Agafa’ls 

 

persona 

agafa’m  

agafa’t 

agafem-nos 

agafeu-vos 

Com a verb auxiliar:  

Hi ha:             hay  

Hi va haver:  hubo 

Hi havia:       había 

Hi haurà:      habrá 

hi hauria:     habria  

 

 

 

 



 

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 a les deu.  Quins dies hi vas?.  Hi vaig els dijous i els divendres.   on? ... CC de lloc 

 

Camina lentament. Hi camina.      on?   com?   CC manera 

 

El teu germà sempre camina lentament. Doncs sí, sempre hi ha caminat així. 

 

Sempre va amb els companys de l’institut. Sempre hi va.    on?  com?  amb qui?  

 

Posem hi quan tenim la preposició a, en, amb 

La nena juga a escacs. La nena hi juga.   on, com? amb qui? 

Pensa en ell. Hi pensa 

Sempre està amb la seva amiga. Sempre hi està  

 

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. 

CD:   quan tu fas una pregunta al verb amb qué i té resposta.  

 

Articles determinats: el, la, els, les 

Articles indeterminats: un, una, uns, unes 

 

Indeterminat:  taronges, unes taronges, una taronges,  

determinat:  les taronges, la taronja, el cotxe, la casa 

 

Menjaré taronges. En menjaré. 

Menjaré les taronges. Les menjaré 

Menjaré unes taronges.  En menjaré 

Quantes taronges menjaràs? En menjaré quatre. 

Has vist estels aquesta nit?  En he vistos  /    N’he vistos molts aquesta nit. 

 

 

 



Pronom LO 

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

En aquest cas aquest pronom coincidiria amb el castellà.  

 

Ex: Vull dur el certificat a l’oficina. Vull dur-lo avui. (un certificat) – llevarlo. 

 

Vull comprar el llibre -  vull comprar-lo 

 

 

Pronom HO 

HO és un pronom més abstracte que substitueix tota una frase o idea. El castellà per aquesta 

forma també empra el pronom LO.  

 

Ex: M’han dit que has vingut.    Em ho han dit.               M’ho han dit.  

La frase que has vingut és el que substituïm per Ho. D’aquí, la substitució pronominal 

d’aquesta frase, que seria m’ho han dit i no me lo han dit. 

 

Una manera senzilla d’intentar veure si en un context hem d’utilitzar LO o HO seria: - 

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

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

No m’han dit allò que em vas contar.     No m’ho han dit   

 


