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PRONOMS EN - HI - HO – LO 
 
 
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.    ccmanera 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cepacatala.files.wordpress.com/2014/12/pronoms-en-hi-lo-ho.pdf
https://cepacatala.files.wordpress.com/2014/12/exercicis-de-pronoms-febles_1.pdf
https://cepacatala.files.wordpress.com/2014/12/exercicis-de-pronoms-febles-1-_correccic3b3.pdf


EN 
 
El pronom en substitueix un complement directe indeterminat i sempre fa 
referència a la tercera persona.  
 
Menjaré taronges. En menjaré. 
 
CD: determinat -  indeterminat  
 
les taronges – determinat --  les vull comprar   el/la/els/les 
aquestes taronges 
 
 
unes taronges -  indeterminat  -  en vull comprar 
taronges  -         indeterminat   -  en vull comprar  
dos entrepans  - indeterminat  - en vull comprar 
 
 
Exemples:  
Quantes taronges menjaràs? En menjaré quatre. 
 
Has vist estels aquesta nit?  N’he vist molts aquesta nit. 
 
 
LO 
 
 
LO és un pronom de CD masculí, que sempre va darrere un verb. En aquest 
cas aquest pronomcoincidiria amb el castellà. Ex: Dur-lo (un certificat) – 
llevarlo. 
 
Vull comprar el llibre - vull comprar-lo   -   el vull comprar 
 
 
vull comprar-la 
la vull comprar 
 
HO  
 
és un pronom més abstracte que substitueix tota una frase o idea. Va davant 
del verb.  
 
Ex: M’han dit que has vingut. M’ho han dit  
 
HO per a idees abstractes (això, allò) o oracions ( 
 
vull això  -  ho vull  
 
vull el que m’has dit  - ho vull  
 



 
 
 
Pronoms:  
 
em – me           em pentino      -  pentinar-me 
et -   te              et pentines      -  pentinar-te 
es – se             es pentina        - pentinar-se 
ens  - nos         ens pentinem   - pentinar-nos 
us  - vos           us pentineu      -  pentinar-vos 
es  - se             es pentinen      -  pentinar-se 
 
Regla: davant o darrere del verb si comença o acaba amb vocal o h s’apostrofa 
 
m’ afaito -   afaita’m   
 
ens afaitem   -  afaiteu-nos  
 
el compreu  -   compreu-lo 
 
els compres -  compreu-los 
 
les revistes  - compreu-les 
 
 
 
a) doneu (em):        doneu-me 
b) porta (en):           porta’n 
c) comenteu (els):    comenteu-los 
d) va rentar (es):       va rentar-se 
e) canvieu (us):         canvieu-vos 
f) dóna (em):              dona’m 
g) calma (et):              calma’t 
h) menja (en)               menja’n 
i) vas portar (en)           vas portar-ne 
j) agafa (el):                  agafa’l 
k) va tornar (ens):        va tornar-nos                      
 
Digues si els complements directes que tens subratllats són determinats o indeterminats.  
Després, substitueix-los pels pronoms febles corresponents 
 
a) En Joan busca bolets: En Joan en busca.. INDET 
b) Els pagesos collien les mongetes: Els pagesos les collien..    DET 
c) Han trobat aquells llibres: els han trobat.    DET 
d) Hem visitat aquell poble l’ hem visitat.. DET 
e) Volien dos entrepans: en volien dos.   INDET 
f) He vist un Ovni: n’ he vist un.   INDET 
g) Vull pastissos de formatge: en vull de formatge. INDET 
h) Agafa la teva jaqueta: Agafa-la   DET 
i) La Marta ha portat les fotografies: La Marta les ha portat. DET 
j) Vam trobar els documents: Vam trobar-los  DET 



k) Ha vist l'obra de teatre: l’ ha vist.   DET 
l) Vam comentar el problema: Vam comentar-lo / el vam comentar. DET 
m) Amaga el dibuix: l’amaga / Amaga’l   DET 
 
Substitueix els complements directes següents pel pronom feble corresponent: 
a) Ha dit que no vol venir:    ho ha dit    IDEA 
b) Has de tenir força:   n’has de tenir    INDET 
c) Comprarem fruita:    en comprarem  INDET 
d) Entens això?:       ho entens                  IDEA 
e) Tinc tres germans:    en tinc tres                             INDET 
f) Hem comprat un llibre d'història:     n’hem comprat                        INDET 
g) Encara no sabem allò:  encara no ho sabem -            IDEA 
 
article +  sustantiu:   l’  Helicopter 

pronom +  verb:  n’he comprat 

 

CD: què       -   en  , el, la, els, les,   ho   

CI: qui           -    li 

CC---a, en, amb   -  Hi 

 

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

1. Aquest programa recupera la figura del comandant Cousteau    CD - DET 

Aquest programa la recupera 

 

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

Els italians en votaran la propera semana 

 

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

Li pela una taronja 

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

encara no us l’han vingut a polir.     

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

Ves al mecànic perquè te l’equilibri.  

 

6. He respost malament al cap de vendes.   CI  -  

li he respost malament  

 

7. Em sembla que idealitzeu el vostre passat.   CD -  DET 

em sembla que l’idealitzeu 

 

8. Ara tots lamenten la seva mort.      CD -   DET 

ara tots la lamenten  

 



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

li ha copiat la novel·la 

 

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

li molesta la teva actitud.  

  
 
 
 
EM 
 
ACTIVITAT  7  
Aquesta activitat treballa els diferents pronoms que poden substituir el 
complement directe. 

 
 AC TIVITAT  8  
Cal substituir els complements directes d’algunes oracions pel pronom 
corresponent. 

 
 AC TIVITAT  9  
En aquesta activitat es practiquen els pronoms de complement indirecte. 

 
 AC TIVITAT  10  
Aquesta activitat proposa practicar la distinció entre els pronoms el, ho i lo. 
En alguns casos aquests pronoms de complement directe (el determinat 
masculí singular i el neutre) es confonen. 

 
 AC TIVITAT  11  
Cal substituir els complements circumstancials de lloc i complements de 
règim i locatius d’algunes frases pels pronoms en o hi. 

 
 AC TIV ITAT 12  
Activitat de pràctica dels pronoms que substitueixen els atributs o predicats 
nominals. 

 
 AC TIVITAT  13  
Activitat de pràctica global. Cal substituir diferents funcions sintàctiques 
amb el pronom corresponent. 

 
 AC TIVITAT  14  
 

 

http://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/suficiencia/scl/scl1/scl17/scl17_02_02_01.htm
http://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/suficiencia/scl/scl1/scl17/scl17_02_02_02.htm
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Pret Perfet 

 

Perifràstic 


