
Classe 11: 20/04/21 

 

Llibre: Unitat 2: 21, 22, 23, 25, 26 

Exercici 16 pàgina 32 -  marcadors 

Perfet 

Perfet (passat arriba fins al dia d’avui) Perifràstic (passat que no connecta amb 
el present) 

Avui Ahir    

Aquest vespre L’any passat 

Fa un mes que no Abans-d’ahir 

Aquesta setmana L’altre dia 

Aquest curs La setmana passada 

Fins ara Fa dos dies 

Aquest  mes L’1 de gener 

Fa una estona El mes passat 

Aquest any Fa una setmana 

Aquest estiu  

Aquest tarda  

 

Pronoms amb cristià:  

EN: li hem de fer la pregunta QUE al verb. I si té resposta serà o pronom EN o el, la, els, les 

 

Indeterminat: 

menjaré taronges -  en menjaré 

menjaré unes taronges -  en menjaré 

 

determinat  

menjaré les taronges   -  les menjaré 

menjaré aquestes taronges – les menjaré 

 

HI: si li fem la pregunta “què” al verb no te resposta. Ha de tenir resposta a com/on/amb qui o 

tenir les preposicions a, en, amb 

 

1. Posarem el pronom hi quan li fem la pregunta com/on/amb qui al verb i té resposta  

Vaig a casa. Hi vaig. cclloc 

Camina lentament. Hi camina. ccmanera 

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

 

 

 



2. Quan a la frase tenim les preposicions a, en, amb:  

 

La nena juga a escacs.   La nena hi juga.  

 

Pensa en ell. Hi pensa. 

 

LO sempre va darrere un verb i substitueix un substantiu masculí determinat  

vull comprar el llibre:   

 

vull comprar-lo 

vull comprar-los 

 

agafa el llibre: agafa’l 

agafa els llibres: agafa’ls 

 

l’agafa 

els agafa 

 

Ho   -- què? on, com, amb qui, a, en , amb 

 

no he entès el que m’has explicat -  que no ho he entès? 

 

 

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

substantius: plat, cotxe, taronges 

idees: ho 

 

qué:   en (indeterminat) 

 

el , la, els, les  (determinats)  

 

a) Qui va trencar el plat    el  va trencar en Lluís. 

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

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 diu mentides? 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 

 

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 Ricard m'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. 

 

 

 



LI: CI 

 

Vaig portar els llibres a la Raquel i li vaig donar / vaig donar-li les gràcies. 

He fet aquest pastís per a la teva germana. Espero que li agradi. 

Vam ensenyar el vestit a les nostres amigues i els va agradar molt. 

He ajudat a fer els deures als meus germans i els he explicat com preparar l'examen. 

Has explicat la veritat als nois? Vaig dir-los la veritar fa molt de temps. 

Vaig portar-los els encàrrecs, a aquelles senyores. 

 

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 hem explicar contes. 

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. 


