
Unitat 4: En Rachid vol anar 

un dia al Camp Nou 
Índex 

1. El present dels verbs de preferència 

2. El gènere i el nombre 

3. Pronoms de CD 

4. Pronoms de CI 

5. Pronoms de CD i CI 

6. Pronom de CD ho 

 

 

 

 

 

 

 

Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca 

Bàsic 3 – Unitat 4 



El present dels verbs de 

preferència 

PREFERIR ESTIMAR-SE MÉS    AGRADAR 
 

 

Jo prefereixo     m'estimo més            a mi m'agrada 

Tu prefereixes     t'estimes més                       a tu t'agrada 

Ell prefereix       ell s'estima més                          a ell li agrada 

Nosaltres preferim    nosaltres ens estimem més          a nosaltres ens agrada 

Vosaltres preferiu     vosaltres us estimeu més          a vosaltres us agrada  

Ells prefereixen    ells s'estimen més           a ells els agrada 

Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca 

Bàsic 3 – Unitat 4 



El gènere i el nombre 
masc. en vocal 

accentuada o 

tònica:  ex. à 
masc. pl.: -ns 

fem. sing.: -na 

fem. pl.: -nes 

germà 

germans 

germana 

germanes 

masc.     fem. 

-t            -da 

nebot  neboda 

 

-c           -ga 

amic     amiga 

 

-u           -va 

blau      blava 

masc. en: 

  -s, -ç, -ix, -sc 

 

masc. pl. en -os 

ros rossos 

feliç feliços 

baix baixos 

fosc foscos 

Norma 

general:    

 -a    -s     -es 

 

     avi 

     àvia 

     avis 

     àvies 
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Pronoms de CD 
Davant de 

verb 

començat en 

consonant 

Davant de verb 

començat en 

vocal 

Darrere de verb 

acabat en 

consonant o 

vocal + u 

Darrere de 

verb acabat 

en vocal 

el l’ -lo ‘l 

la l’ -la -la 

els els -los ‘ls 

les les -les -les 

en n’ -ne ‘n 

ho ho -ho -ho 
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Pronoms de CI 
Davant de verb 

començat en 

consonant 

Davant de verb 

començat en 

vocal 

Darrere de verb 

acabat en 

consonant o 

vocal + u 

Darrere de verb 

acabat en vocal 

em m’ -me ‘m 

et t’ -te ‘t 

li li -li -li 

ens ens -nos ‘ns 

us us -vos -us 

els els -los ‘ls 
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Pronoms de CD i de CI 

formes usos exemples 

el, la, els, les Substitueixen CD 

determinats. 

-–He comprat els 

bitllets. 

-–Els has comprat de 

veritat? 

en Substitueix un CD 

indeterminat. 

-–Vull tomàquets. 

-–Quants en vols? 

ho Substitueix el CD 

neutre (això, allò). 

-–Has vist això? 

-–No ho he vist. 

li Substitueix un CI de 

tercera persona del 

singular. 

Li he escrit una carta. 

els Substitueix un CI de 

tercera persona del 

plural. 

Els he trucat. 
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El pronom de CD ho 

El pronom ho és el pronom de complement  

directe neutre. Per tant, cal utilitzar-lo quan  

allò que  se  sobreentén  és tota una frase i  

també per substituir els pronoms això i allò. 

 

     –Saps quin dia és l’examen? 

     –No ho sé. 
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