Complements circumstancials (CC) i complements preposicionals (CP)
Més enllà dels complements directe i indirecte, n’hi ha d’altres tipus que també
pronominalitzen: el complement circumstancial (CC) i el complement
preposicional (C Prep). Tenen la particularitat que van introduïts per
preposicions (gairebé sempre)
Complement circumstancial
De lloc: Treballo en una escola (on treballo?)
De lloc: Vaig a la platja (on vaig)
De lloc: Avui sortiré de casa (d’on sortiré?
De temps: Baixaré a mitja tarda (quan baixaré?)
De companyia: Passejo amb la Mercè. (amb qui…?)
De manera: Actua amb normalitat (com actua?)
Complement preposicional
Renuncio a la paga extra.
No m’atreveixo a travessar el carrer.
Treballo de paleta.
Parlo de futbol.
Penso en la teva germana.
Confio en la bona gent.
M’amenaça amb la presó.
_______________________
-Aquests complements, quan van introduits per de, se substitueixen per en
De la pipa, no en sortia res.
De política, no en parlen mai
-En tots els altres casos se substutueixen per hi
En aquesta llibreta, hi escriu el seu diari
Ves-hi tu, que jo vaig anar-hi ahir
-Els CC de manera sempre se substitueixen per hi
Menja amb els dits? Sí, sempre hi menja.

Preposició DE



Pronom EN

Preposició A, AMB, EN, PER…



Pronom HI

CC de manera

Complements circumstancials (CC) i complements preposicionals (CP)

Digues quin pronom substitueix els complements subratllats:
En Pere ja no viu a Mataró

Treballaven a l’estranger

CC (hi)

Cada dia sopen a la terrassa

No volen renunciar a res

Ha llegit la notícia al diari

No pensa mai en els altres

Es dediquen a estudiar grec

Caminava per la vorera

Es burlen de la llei

No parlen mai de política

Omple els espais buits amb hi/en:
1. Tenien una gran terrassa, però no ______ sortien mai.
2. A la platja? L’estiu passat només vaig anar_______ un cop.
3. Voleu anar al Tibidabo? Diumenge ______ anirem.
4. En aquesta botiga, no penso anar ___________ mai més.
5. Abans jugava a cartes, però ara no _______ jugo mai.
6. Ja ____ has anat, al dentista? –Sí, ara ________ vinc.
7. Al safareig, m’agrada rentar______ la roba delicada.
8. Diria que en la veda de la casa ________ hem perdut molts diners.
9. De medicina no ________ puc parlar perquè no _________ entenc.
10. Vull comprar-me un piano, però a casa no ______ cap.
11. Al Prat, cada minut ______ aterra un avió i _____ surt un altre.
12. A la fàbrica, per cada caixa de fruita que _______ entra, ______ surten
cinquanta pots de melmelada.
13. Avui faré una mica de macramé. Fa temps que m’_______ dedico.
14. Aquesta és la casa del Joan? -No ho sé, no sé si ______ viu.
15. Per on passeges, per Montjuïc? –Sí, fa temps que ______ passejo.
16. Sempre dino amb els companys de feina. Amb la família no _____ dino mai.
17. S’ha atrevit a jugar a la ruleta, però _____ ha sortit ben escaldat.

