
Classe 13: 27/04/21 

Exercicis unitat 2: 33, 34, 36, 38 

Exercici 32:  

1. li – s’ha -  ho – m’ho 

2. ho – t’ho – m’ho – les – m’ho –  

3. et – s’ha - -- 

4. s’ha -----   ho  -  m’ho ---ho --  ho ---ho -  m’ho 

 

1. Sabes que le ha pasado a Carlos?  

2. se ha separado:  s’ha separat 

3. se ha +  s’ha  es+ha 

4. me ha querido : m’ha t’ha  

5. m’ha 

6. no lo sabía -     no ho sabia 

 

Pretèrit Perifràstic   -   

usos: ahir, la setmana passada, el 19 de març, l’any passat 

Conjugació:  anar +  infinitiu 

Anar Fer Dormir Pentinar-se 

Vaig anar  Vaig fer Vaig dormir Em vaig pentinar / vaig pentinar-me 

Vas anar Vas fer Vas dormir Et vas pentinar / vas pentinar-te 

Va anar Va fer Va dormir Es va pentinar /  va pentinar-se 

Vam anar Vam fer Vam dormir Ens vam pentinar / vam pentinar-nos 

Vau anar Vau fer Vau dormir Us vau pentinar / vau pentinar-vos  

Van anar Van fer Van dormir Es van pentinar / van pentinar-se 

 

Me dijo que tenía que estudiar en casa para tener opciones de aprobar el examen  

Em va dir que havia d’estudiar a casa per tenir opcions d’aprovar l’examen.  

 

El año pasado estuve viviendo en casa de mi primo porque tenía que ir a la universidad. 

 

L’any passat vaig estar vivint a casa del meu cosí perquè havia d’anar a la Universitat.  

 

paraula femenina que comença amb i—u àtones.  

la Isabel, la Inmaculada, la infermera 

l’illa, l’Úrsula  

 

El horario de trabajo que tuve el mes pasado fue de tres y cuarto de la tarde a las once menos 

cuarto de la noche.  



L’horari de treball/feina que vaig tenir el mes passat va ser d’un quart de quartre 15:15  de la 

tarda a tres quarts d’onze de la nit.  22:45h 

 

EN 

HI 

HO 

LO, EL, la, les, els 

 

LI – ELS – LOS 

 

Substitueix els complements directes de les oracions següents per les formes dels pronoms 

febles que hi corresponguin: 

a) Hem tret vi de la bota:  n’hem tret de la bota 

b) La meva germana m'explica contes abans d'anar a dormir:   

la meva germana me n’explica abans d’anar a dormir 

 

c) Ells han dit que la meva germana arribarà tard:    ells ho han dit 

 

d) En Marc ha trobat una mosca al seu plat:  En Marc n’ha trobat al seu plat 

 

e) La mare ha comprat la bicicleta al Pere: la mare l’ha comprat al Pere 

 

f) He pogut aconseguir aquests discos tan bons – els he pogut aconseguir 

g) No sé què pensa fer:  - no ho sé 

h) Demana-li si vol venir al cinema amb nosaltres:. – demana-li-ho 

i) Treu aquella jaqueta de sobre la taula: Treu-la de sobre la taula 

 

 

 

 

Fes el mateix amb els complements indirectes: 

a) Ha trucat a la Meritxell per anar al cinema: 

b) Reserva, per a nosaltres, una habitació a l'hotel: 

c) La Xènia va comprar una corbata per al seu xicot: 

d) Hem proposat a les nostres amigues d'anar a ballar una estona: 

e) No diguis res al Carles: 



f) Envia una salutació de part meva a la teva cosina: 

g) No vol dir res als seus pares: 

h) Reparteix aquest qüestionari als teus companys de classe: 

 

 

 

 

 


