COL·LOCACIÓ I ORTOGRAFIA DELS PRONOMS



On col·loquem els pronoms i com s’escriuen?

En general, els pronoms es col·loquen davant del verb. Només els posem darrere del verb
quan és un infinitiu (-ar, -er/-re, -ir), un gerundi (-ant, -ent, -int) o un imperatiu (la forma verbal
que serveix per donar ordres directes).
Cada pronom té diferents formes d’escriure’l en funció de la posició (davant/darrere del verb)
que ocupa. Recordeu que l’apòstrof sempre indica que s’ha eliminat una vocal.
Els temps verbals que s’han estudiat en el Bàsic 1 i en el Bàsic 2 són: present d’Indicatiu, futur,
condicional, passat imperfet, passat perfet, passat perifràstic i imperatiu.
Conjuguem alguns verbs amb pronom. Fixeu-vos com es conjuga i com s’escriu el pronom amb
un verb que comença en consonant.
Present BANYAR-SE
Jo em banyo
Tu em banyes
Ell/a es banya
Nosaltres ens banyem
Vosaltres us banyeu
Ells/es es banyen
Futur: em banyaré, et banyaràs, es banyarà, ens banyarem, us banyareu, es banyaran
Condicional: em banyaria, et banyaries, es banyaria, ens banyaríem, us banyaríeu, es
banyarien
P. imperfet: em banyava, et banyaves, es banyava, ens banyàvem, us banyàveu, es banyaven
P. perfet: m’he banyat, t’has banyat, s’ha banyat, ens hem banyat, us heu banyat, s’han banyat
P. perifràstic: em vaig banyar/ vaig banyar-me, et vas banyar/ vas banyar-te, es va banyar/va
banyar-se, ens vam banyar/vam banyar-nos, us vau banyar/vau banyar-vos, es van banyar/va
banyar-se (En aquesta forma verbal es pot col·locar el pronom tant davant com darrere, però
s’escriu diferent).
Imperatiu: banya’t, banyi’s, banyem-nos, banyeu-vos, banyin-se
Present AIXECAR-SE (Verb que comença en vocal)
Jo m’aixeco
Tu t’aixeques
Ell/a s’aixeca
Nosaltres ens aixequem

Vosaltres us aixequeu
Ells/es s’aixequen
Futur: m’aixecaré, t’aixecaràs, s’aixecarà, ens aixecarem, us aixecareu, s’aixecaran
Condicional: m’aixecaria, t’aixecaries, s’aixecaria, ens aixecaríem, us aixecaríeu, s’aixecarien
P. imperfet: m’aixecava, t’aixecaves, s’aixecava, ens aixecàvem, us aixecàveu, s’aixecaven
P. perfet: m’he aixecat, t’has aixecat, s’ha aixecat, ens hem aixecat, us heu aixecat, s’han
aixecat
P. perifràstic: em vaig aixecar/vaig aixecar-me, et vas aixecar/vas aixecar-te, es va aixecar/va
aixecar-se, ens vam aixecar/vam aixecar-nos, us vau aixecar/vau aixecar-vos, es van
aixecar/van aixecar-se (En aquesta forma verbal es pot col·locar el pronom tant davant com
darrere, però s’escriu diferent).
Imperatiu: aixeca’t, aixequi’s, aixequem-nos, aixequeu-vos, aixequin-se

Exemples amb altres pronoms:
Compro el llibre. El compro, el compraré, el compraria, el comprava, l’he comprat, el vaig
comprar/vaig comprar-lo, compra’l.
Estudio el llibre. L’estudio, l’estudiaré, l’estudiaria, l’estudiava, l’he estudiat, el vaig
estudiar/vaig estudiar-lo, estudia’l.

