
  Exercicis de pronoms de CD i CI 
 
Substitueix els CD de les frases següents pels pronoms febles corresponents 
(determinats: em-et-el-la-ens-us-els-les; indeterminats: en; neutre: ho i les seves 
variants formals): 
 
Exemple: 

· La Lídia va portar vi. [indeterminat]: La Lídia en va portar (o va portar-ne). 

1. Cada nit canteu cançons? 

2. He vist la Mercè aquesta tarda. 

3. Explica la història als teus fills! 

4. Compra sal. 

5. Esperi a mi un moment, sisplau. 

6. Sempre explicava tot el que li havia passat. 

7. Renteu els pantalons amb aigua freda. 

8. He recitat uns quants poemes d'Espriu. 

9. Per Nadal m'agrada comprar regals. 

10. He comprat caramels. 

11. He comprat els caramels. 

12. Avisa els nens tan aviat com puguis. 

13. Porta això que hi ha aquí fins a la cadira 

14. Ahir vaig veure a vosaltres. 

15. Té un amic japonès molt divertit. 

16. Anit vam veure una pel·lícula bona. 

17. Per què no em dius el que t'ha dit? 

18. No tinc piles. 



Substitueix el pronom feble de CI (que ja està subratllat) de les frases 

següents:  

· Van atorgar el premi a aquell nedadors tan bons de Terrassa. 

 No donaran els merescuts premis als atletes. 

· Digues a en Pau que ja el vindré a veure demà! 

· Llegeix aquest article al teu pare! 

· Escriu una postal a les teves amigues italianes. 

· Torna els cassets a les seves cosines 

 

Assenyala la resposta correcta (CD i CI) 

 

- A ells _____ diré tot el que penso. 

 a) lis  b) els  c) els hi 

- Després de buscar cireres per tot el mercat, finalment va decidir de no 

comprar_____. 

 a) -les  b) ---  c) -ne 

- Quan ja havia vist les seves fans, el cantant _____ va fer un petó. 

 a) els hi b) les  c) els 

- Després de parlar amb totes  les cuineres, el periodista va entrevistar-_____. 

 a) -les  b) -ne  c) -los 

- Després de parlar amb totes  les cuineres, el periodista va entrevistar-_____ 

dues. 

 a) -les  b) -ne  c) –los 

- Vosaltres mai no dieu els vostres problemes. Doncs, nosaltres sí que 

____diem. 

 a) el  b) els  c) en 

 


