
 

 

RESUM DE FUNCIONS DELS PRONOMS FEBLES 

 

CD 1. INDETERMINAT     EN 
  Ex.: Vull pa. En vull. 
 
 2. DETERMINAT (article, adjectiu demostratiu) EL, LA, ELS, LES 
  Ex.: He tret el vídeo de l’armari. L’he tret de l’armari. 
        Ahir vaig tornar els llibres. Ahir els vaig tornar. 
 
 3. NEUTRE (això, allò, oració subordinada) HO 
  Ex.: Envia això per correu. Envia-ho per correu. 

 
CI 1. 1a i 2a PERSONA     EM, ENS, ET, US 

Ex.: Telefona a nosaltres al despatx. Telefona’ns al despatx. 
No vol donar les notes a tu. No et vol donar les notes. 

 
 2. 3a PERSONA      LI, ELS 

Ex.: Va donar els resultats al pacient. Li va donar els      resultats. 
Faré una cara nova als nens. Els faré una cara nova 
 

 
CCL 1. DE LLOC AMB DE     EN 
   Ex.: No baixa de la golfa. No en baixa. 
 
  2. ALTRES CC DE LLOC    HI 
   Ex.: Vam viatjar a París. Hi vam viatjar.  

 

 
1. Substituïu cada complement directe pel pronom feble corresponent. 
 

1. Vaig comprar préssecs. 
 

2. Mengeu pa. 
 

3. Va desar els apunts. 
 

4. No poden trobar el document. 
 

5. Heu de rentar la roba. 
 

6. Vaig beure una cervesa. 
 

7. Va dir un secret al Miquel. 
 

8. Hem perdut tot el que portàvem. 
 
 
2. Substituïu cada objecte indirecte pel pronom feble corresponent. 
 

1. Vaig telefonar a les amigues de l’escola. 
 

2. Han enviat una carta al director. 



 

 

 
3. Escriu al Pere. 

 
4. Avui al matí he explicat la lliçó als nens. 

 
5. Ha comunicat la notícia a la seva mare. 

 
6. Compra regals de Nadal per a tot el veïnat. 

 
 
3. Substituïu els complements circumstancials de lloc pels pronoms en o hi. 
 

1. Baixarem al poble.  
 

2. Vaig pel carrer. 
 

3. Vindré de Tarragona. 
 

4. Tornava de casa de pressa. 
 

5. Els nois van anar al concert. 
 
6. No he conduït mai pel desert. 

 
7. Entro a la botiga. 

 
8. Vaig arribar de Manresa. 

 
9. Els cosins són al poble. 

 
10. Ara vinc de l’hospital. 

 
 
4. Inventeu un mot, un sintagma o una oració que substitueixi els pronoms 
febles en negreta. 
 

1. La vaig seguir. 

2. Menja’l 

3. Agafa’l 

4. Els compra. 

5. Li diu això. 

6. En vull menjar. 

7. Els has enviat les postals? 

8. Li he plantejat el problema directament. 

9. Ho donaria al metge. 

10. Si els donés el que demanen, no em pressionarien tant. 

 

 

 



 

 

5. Completeu les frases següents amb la forma adequada del pronom feble: 

1. Si busques el cotxe, aquí __________ trobaràs. 

2. Es pot fer això, si vostè __________ vol. 

3. Aneu a sentir la conferència i escolteu __________ bé. 

4. On __________ he sentit jo, aquesta veu? 

5. El cambrer va portar un plat de casa, però només __________ va portar un. 

6. la Dolors va estendre la roba, però no __________ va estendre bé. 

7. Hem menjat els pastissos que ens vas regalar i __________ hem recomanat a 

tothom. 

8. L’Anna va comprar farina? Sí, __________ va comprar molta. 

9. Qui t’__________ ha dit, això? 

10. Han portat moltes roses vermelles, però encara __________ falten. 

11. Dóna això a la Maria. __________ 

12. No ___ diré (a tu) quines lliçons toquen, si no _____ dónes (a mi) els apunts de 

ciències. 

 

6. Substituïu els complements circumstancials pels pronoms en, hi: 

1. Van arribar de Barcelona a les vuit. 
 

2. Van arribar amb cotxe. 
 

3. Van arribar a Barcelona. 
 

4. L’ordinador es va fabricar a Alemanya. 
 

5. Va decidir marxar a casa. 
 

6. Venim de l’altre despatx. 
 

7. Han de ser en algun lloc o altre de la sala. 
 

8. Viuen en aquella ciutat. 
 

9. Tornaven de la feina a les vuit. 
 

10.  Va sortir de l’escola. 
 

 

 

 

 

 

 


