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PRONOMS FEBLES 

 

1. Explica la col.locació dels pronoms febles. 

2. Escriu les funcions i formes dels pronoms febles. 

3. Subratlla el CD d'aquestes frases i substitueix-lo pel pronom feble adequat; 

finalment, combina'l amb el pronom en funció de CI. 

Ex.: M'exigí la veritat: Me   l'exigí 

           CD      CI  CD 

a) Va obrir-me les portes de casa seva de bat a bat, b) Ella li va preguntar quant de 

temps tenia, c) Us vam escriure una carta, d) Ens deien que plovia, e) Us donaré només 

quatre cromos, f) Li enviaré les coses per correu, g) Si li dónes segells, estarà contenta, 

h) En morir, em cedirà les seves pintures, i) Els explicaràs el que va succeir?, j) Mai no 

els enviava cap notícia, k) No es prenguin les explicacions al peu de la lletra, l) Li 

enviaré l'escrit, m) El pagès els va aviar els gossos, n) Us agafo un moment el porró, 

ny) Guarda'ns les fotocòpies, o) M'han fet dir una mentida, p) Si li encens el llum, 

llegirà millor, q) Avui mateix els diré que no és veritat, r) Mai no et diré què li vaig 

encomanar, s) Va retornar-li el llibre, t) Va retornar-li els apunts d'història, u) Li he 

explicat els problemes, v) Mai no els demanà pa, w) Li vaig demanar el cotxe, x) 

Expliqueu-los el nostre punt de vista, z) T'explica acudits. 

 

4. Identifica el CD i el CI; substitueix, primer l'un, després l'altre, pels pronoms febles 

corresponents; finalment, combina'ls. 

Ex.: La Mireia donarà el llibre al seu germà= La Mireia el donarà al seu germà=  

   CD       CI                             CD                                                   

La Mireia li donarà el llibre= La Mireia   l'hi donarà. 

   CI                   CD  CI 

 

a) En Guillem comprava la taula per al seu amic, b) La professora explicava la història 

de Catalunya a la seva alumna, c) Farem veure les faltes de l'exercici a l'alumne que no 

les hagi vistes, d) El petit pren les joguines al gran, e) Comprareu queviures per a 

l'excursionista, f) Oferiràs flors al rebel, g) Regalaries el brillant a un enemic?, h) 

Digues a l'Antònia que vingui, i) Van oferir llibres a la mainada del barri, j) El metge va 

receptar dos medicaments molt forts a la malalta, k)  Farà preguntes indiscretes a tots 

els assistents, l) Demanarem als nostres companys les cassoles de terrissa, m) 

Portarem els biberons als menuts, n) L'organització d'ajut enviarà flassades als 

necessitats, ny) Avisàvem als qui telefonaven que l'exposició era tancada, o)  

Compràrem cent caixes de galetes als fabricants, p) Guardarem el tros de pastís per 

als nens, q) No van passar els missatges als agents secrets, r) Vaig pregar a la Maria i a 

la Rosa que tornessin d'hora, s) Dóna els regals als avis, t) Obria la porta a tots, u) 

Llegia el poema a la núvia, v) No farà el discurs a aquestes persones, w) He enviat les 
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postals als meus col.legues, x) Donaré els ous més frescos als nens, z) Consultarem la 

decisió als membres del jurat.  

 

5. Contesta les preguntes següents, tot substituint els complements en funció de CD i 

de CI per pronoms febles. 

Ex.: M'has corregit els exercicis de la setmana passada?. No, encara no te'ls he 

corregit. 

 

a) Podràs portar-nos les postres?, b) Quan li donaràs la notícia, a la Maria?, c) 

Presentaràs el recurs al jutge, d) Has deixat les claus al porter?, e) Compraràs les 

begudes per als teus germans?, f) Compreu la fruita a la Joana?, g) Et sobra alguna 

capsa?, h) Vas regalar el llibre i la rosa a la Laura?, i) Passarà l'espia els documents a 

l'agent secret?, j) Vas enviar moltes postals als teus amics?. 

 

6.Identifica el complement verbal de les frases següents, substitueix-lo pel pronom 

feble adequat i forma una combinació pronominal binària juntament amb l'altre 

pronom. 

Ex.: T'has tornat insuportable = T' hi has tornat 

      CPRED.         

 

a) El vi es va tornar agre, b) M'avinc als teus desigs, c) Ens acostem a la platja, d) En 

Joan es considerava llest, e) En Jordi s'interessava per tot, f) Els mitjons s'han fet 

petits, g) De cop ens sentírem marejats, h) Els preníem per espies, i) Es va posar 

vermella, j) Ens dedicàvem a la música, k) No m'arrisco a anar-hi sola, l) Mai no us 

acostumareu a llevar-vos d'hora, m) Volia exposar-nos a un fracàs absolut, n) 

M'afanyo en la meva tasca, ny) Sempre t'atures als mateixos aparadors, o) Es mirava 

al mirall, p)  Ens referim als nostres assumptes, q) Et parlaré tranquil.lament, r) 

Interesseu-vos per la poesia!, s) Us vau asseure al replà de l'escala, t) S'adormia de 

bocaterrosa, u) M'allunyaré d'aquell barri, v) Ens trauran del cinema!, w) Et penedeixes 

d'això?, x) Em recordo de la teva arribada, z) Es farà ric. 

 

7. Indica la funció sintàctica dels complements subratllats i substitueix-los pels 

pronoms febles corresponents: 

a) En Jordi té el fill en una ciutat andalusa, b) Mireu si teniu bledes a la nevera, c) 

Porten el ramat a la pastura, c) Posa la teva signatura en aquest paper!, d) No tragueu 

els llibres del calaix!, e) A la introducció l'autor explica el procés de gestació de la seva 

novel.la, f) Rebia moltes visites estranyes al seu despatx, g) Deixeu els melons sota el 

raig de la font!, h) Pot treure els llibres de la biblioteca, i) Us penediu del vostre 

comportament, j) Vés a rentar-te la cara al lavabo!, k) Es pentinava el bigoti amb una 

pinta de porcellana, l) No m'afegeixis pas aigua al vi, m) El gos s'espolsava les puces, n) 

Us poseu els guants a la butxaca, ny) S'avergonyia del seu vestit, o) Ens atrevim a 
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manifestar-ho públicament, p) M'imagino que no és cert, q) El gat es menjava els 

ratolins, r) Deixa'ns els llibres sota el llit!, s) S'enviaven les cartes per avió, t) Ens hem 

posat massa sal a l'amanida, u) Cull el paper de terra, v) Agaga la bossa de la paperera, 

w) Porta el peix del mercat!, x) Tractava la jove de criatura, z) Doneu els treballs a les 

professores. 

 

8. Construeix una frase amb cadascuna de les combinacions pronominals següents. 

Rescriu-la, tot substituint els pronoms per sintagmes adients. 

Ex.:   Me'n :   Me'n recordo. ( Em recordo de la teva arribada) 

               CPREP.                              CPREP 

 

a) La hi, b) les hi, c) s'hi, d) els hi, e) -nos-en, f) -te'n, g) m'hi, h) els els, i) ens hi, j) els la, 

k) -los-hi, l) me n', m) se n'hi, n) n'hi, ny) els en, o) la'n, p) l'en, q) -les-en. 


