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EL RÈGIM VERBAL
a

amb

de

en

per

Accedir a
Acostumar-se a
Arriscar-se a
Atenir-se a
Atrevir-se a
Avenir-se a
Contribuir a
Decidir-se a
Dedicar-se a
Estar acostumat a
Exposar-se a
Limitar-se a
Negar-se a
Obligar a
Procedir a
Procedir a
Renunciar a
Tenir dret a

Comptar amb
Trobar-se amb
Conformar-se amb
Anar amb compte amb
Amenaçar amb

Abstenir-se de
Adonar-se de
Aprendre de
Burlar-se de
Doldre’s de
Dubtar de
Estar segur de
Oblidar-se de
Parlar de
Penedir-se de
Queixar-se de
Recordar-se de
Riure’s de
Saber de

Afanyar-se en
Aplicar-se en
Col·laborar en
Complaure’s en
Confiar en
Consistir en
Creure en
Delitar-se en
Entossudir-se en
Estar d’acord en
Exercitar-se en
Ficar-se en
Pensar en
Tardar en
Tardar en
Tenir interès en
Trigar en
Vacil·lar en

Interessar-se per
Optar per
Amoïnar-se per

CANVI I CAIGUDA DE PREPOSICIONS
 Davant d’un substantiu:
 Davant d’un infinitiu:
 Davant d’un que conjuntiu:

la preposició que toca
només a / de (canvi de preposició)
cap preposició (caiguda de preposició)

Vegeu-ho:
a) Pensava
b) Pensava
c) Pensava

en
de
que

allò sovint
casar-se aviat
vindria demà per estar una estona amb ell

a) Es dedica
b) Es dedica
c) Es dedica

al
a
que

teatre
cantar una cançó
aquella causa sigui legal

a) Parla
b) Parla
c) Parla

de
de
que

cinema com si res
fer una pel·lícula
farà una pel·lícula

a) Ens va amenaçar
b) Ens va amenaçar
c) Ens va amenaçar

amb
de

l’escopeta
marxar a l’estranger tot sol
que ho explicaria tot als nostres pares
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Exercicis:
1. Canvieu el complement preposicional d’aquestes frases pel que es
proposa entre parèntesis:
I.
II.
III.

Confio en l’ajut dels meus amics (tenir diners)
Es complaïen en la felicitat dels seus fills (convidar els amics a sopar)
Els treballadors trigaven molt de temps en aquella feina (acabar la
feina)
IV. La teva feina consisteix en un projecte de jardineria (fer un projecte
de jardineria)
V. La seva neboda tenia interès en els quadres de la casa pairal (pintar
la casa pairal)
VI. Confio en l’ajut dels meus amics (que tindré prou diners)
VII. Es complaïen en la felicitat dels seus fills (que els seus fills fossin
amb ells)
VIII. Els treballadors creien en la seva força (que tenien molta força)
IX.
El cap d’estació pensava constantment en aquell fet (que no ho havia
d’haver fet)
X.
La seva neboda estava d’acord en aquesta qüestió (que es pintés la
casa pairal)
XI.
Tenia dret a dues entrades (que li donessin dues entrades)
XII.
Estava exposat a les inclemències del temps (que algú el maltractés)
XIII.
Ella no estava acostumada a aquella calor tan intensa (que fes tanta
calor)
2. Ompliu els buits amb a (al/als) o en. Procureu distingir si es tracta d’un
complement circumstancial (CC) o d’un complement preposicional (CP)
exigit pel verb. Anoteu-ho.
L’enveja neix sovint de la incapacitat d’assumir les pròpies limitacions
N’hi havia _______ les ciutats, ______ la sortida de l’escola i _________ la
cafeteria de la cantonada; i _______ pobles petits, ________ la plaça i _________
Taverna, on els homes juguen a cartes i les dones guaiten ________ carrer, rere
les persianes. Eren els envejosos: gent que no vivia, precisament perquè els altres
vivien, obsedits ________ imaginar-se sempre ________ el lloc dels seus
coneguts, familiars o veïnats, desitjosos de vestir-se amb la seva pell i de
transformar la realitat i el món. Dones que clavaven els ulls _______ el vestit de
l’amiga, o _______ l’home de l’amiga, o ________ la feina de l’amiga. Homes que
concentraven tota la seva atenció _______ el cotxe del veí, o _______ la dona del
veí, o _________ el compte bancari del veí.
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