
 
 

Reforç 
 

Gens, gens de, res, cap o ningú 
 
 

 

1. Emplena els buits amb gens, gens de, res, cap o ningú. 
 
1. No ha vingut _____________, avui. 
 
2. No hem venut _____________, ni un botó. 
 
3. No hem treballat _____________, aquest matí. 
 
4. Ja no ens queda _____________ taronja. 
 
5. Aquest mes no hi ha _____________ dia de festa. 
 
6. Aquell funcionari no tenia _____________ pressa. 
 

7. Tens gana?   _____________ ni mica. 
 

8. No et falta _____________?   Oh, sí! La cartera! 
 
9. No funciona el molí de vent perquè no fa _____________ aire. 
 

10. Que tens _____________ per cosir?  No, ja no em queda _____________. 
 
11. Que et fa _____________ d’ajudar-me una estona? 
 

12. En saps alguna cosa de la teva germana?  _____________ de _____________. 
 

13. T’agrada aquesta novel·la?  _____________. 
 
14. A la platja no feia _____________ calor; segurament per això no hi havia _____________. 
 
15. Vols diners? _____________ problema! 
 
16. No vaig trobar pa a _____________ forn del barri. 
 
17. Com vols arrebossar el pollastre si no tens _____________ farina? 
 
18. _____________, home! Això ho arreglem en cinc minuts! 
 
19. El pis de l’Andreu no té _____________ balcó. 
 
20. T’hauràs de beure el cafè ben negre: no tinc _____________ llet. 
 
21. Aquest problema no té _____________ solució. 
 
22. Aquesta situació no és _____________ problemàtica. 
 
23. _____________ no ho diria, que en Jordi sigui tan ric. 
 
24. Això no té _____________ a veure amb el que jo t’he dit! 

   



 
 

 

2. Respon aquestes preguntes de forma negativa. Només les pots contestar amb una 

d’aquestes paraules: res, gens, cap, ningú, mai, enlloc. 
 
 

Preguntes Respostes 

Quan aniràs a la Lluna?  

Qui vol aquesta poma?  

On hi ha una paperera?  

Quants alumnes han suspès?  

Tens gaire gana?  

Què vols, ara?  

Qui ha entrat?  

On donen duros a quatre pessetes?  

Qui ha anat a Amèrica nedant?  

Hi ha gaires pomes a la nevera?  

Hi ha gaire peix a la nevera?  

On aniràs demà passat?  

Quants llibres has venut?  

Té alguna cosa per declarar?  

Quan sabràs parlar llatí?  

Què en saps, de tot això?  

Se t'ocorre alguna idea?  

Qui t'ho ha dit, això?  

Ha plogut gaire?  

Quantes assignatures has aprovat?  

Qui ha trencat la peixera?  

On es pot aparcar?  

Quan començaràs a fumar?  

Tens ganes de dinar?  

Quantes persones volen venir?  

Qui vol venir?  

Vols afegir alguna cosa?  

Fa molt fred, avui?  

Tens algun problema?  

Et fa molt de mal el braç?  

Quan hi tornaràs?  

Què m'expliques de nou?  

 

 


