Àrea de Formació Lingüística

ACTIVITATS

1. Combinacions de pronoms de CD i CI de 3a persona. Relacioneu amb fletxes les
dues columnes:
Marc porta el berenar als seus fills.

Marc li’n porta.

Marc porta la beguda a les seues amigues.

Marc li la porta.

Marc porta a les seues filles allò que li van dir.

Marc els el porta.

Marc porta fruita als seus pares.

Marc els la porta.

Marc porta el llibre a la seua filla.

Marc els ho porta.

Marc porta la llibreta a son pare.

Marc li’l porta.

Marc porta a la professora allò que li demanà.

Marc li ho porta.

Marc porta discos al seu amic.

Marc els en porta.

2. Combinacions de pronoms de CD i CI de 3a persona. Relacioneu amb fletxes les
dues columnes:
Pau renta els cabells a les seues cosines.

Pau li’ls renta.

Pau renta les cames als seus germanets.

Pau se’ls renta.

Pau renta roba per als seus oncles.

Pau els els renta.

Pau renta els peus al seu germanet menut.

Pau els en renta.

Pau renta les orelles a la seua germaneta.

Pau se les renta.

Pau renta camises per a son pare.

Pau se’n renta.

Pau renta les seues pròpies mans.

Pau li les renta.

Pau renta els seus propis cabells.

Pau els les renta.

Pau renta jerseis per a si mateix.

Pau li’n renta.
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3. Pronoms adverbials en i hi i pronom neutre ho (opció múltiple). Assenyaleu totes les
possibilitats correctes:
Aquest matí m’ha semblat veure ton pare,
però no…

l’era.
ho era.
n’era.
Es pensa que és molt intel·ligent, però no… l’és gens.
ho és gens.
hi és gens.
Si vols que aquest vi es faça bo, deixa’l
se’n farà.
reposar uns anys i…
s’hi farà.
se’l farà.
Jo vull que el meu fill es faça soci del
s’ho vol fer.
València CF, però ell no…
se’n vol fer.
s’hi vol fer.
Faràs això que et dic o no…
el faràs?
en faràs?
ho faràs?
Si vols meló, digues-ho i…
te’l tallaré.
t’hi tallaré.
te’n tallaré.
Sempre arriba d’hora, però hui…
no hi ha arribat.
no n’ha arribat.
no ho ha arribat.
L’any passat vaig participar en el concurs,
participar.
però enguany no m’ha abellit…
participar-ne.
participar-hi.
D’aquell impresentable de Tomàs, no vull… saber-ne res.
saber-hi res.
saber res.
Ahir vau deixar els ordinadors engegats. Hui els en deixeu.
aneu amb compte i no…
els hi deixeu.
els ho deixeu.
hi confie moltíssim.
No sé per què dius que jo no confie en les
confie moltíssim.
teues capacitats. T’assegure que…
en confie moltíssim.
Si tu dius que no ho vas fer, no cal…
parlar més.
parlar-ho més.
parlar-ne més.
Això que m’has dit aquest matí, segur que
repetir-lo.
ara no t’atreviries a…
repetir-ho.
repetir-hi.
Sabeu per què no vam coincidir, l’altre dia? hi eixíem.
Perquè quan vosaltres entràveu a la
eixíem.
discoteca, nosaltres ja…
n’eixíem.
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Quan era menut vaig tindre un accident que
em va afectar les orelles, i encara hui…
Vols tot l’entrepà o només….

Potser no us creureu que us parle amb el
cor a la mà, però jo us puc assegurar…
Això que us acabe de dir,

És curiós que et digues Guillem, perquè…

A la ciutat no es pot viure tranquil, però al
camp…
Normalment em trobe a gust fent aquesta
faena, però…
La setmana que ve…

Els vaig demanar que deixaren la porta
oberta, però ells…
Aquest aspirant, el designaran candidat o
no…
Aquest problema que tens a l’orella,

no hi sent bé.
no en sent bé.
no sent bé.
hi vols la meitat?
en vols la meitat?
vols la meitat?
que sí que us en parle.
que sí que us parle.
que sí que us hi parle.
no l’oblideu mai.
no ho oblideu mai.
no n’oblideu mai.
jo també m’ho dic.
jo també me’l dic.
jo també me’n dic.
sí que s’hi viu.
sí que se’n viu.
sí que es viu.
n’hi ha vegades que em canse molt.
hi ha vegades que em canse molt.
hi han vegades que em canse molt.
s’anem a Londres.
ens en anem a Londres.
se n’anem a Londres.
no van deixar-la-hi.
no van deixar-se-la.
no van deixar-la.
el designaran?
l’en designaran?
l’hi designaran?
fes-t’ho mirar.
fes-te’l mirar.
fes-t’hi mirar.

4. Pronoms febles i combinacions. Ompliu els buits d'aquest exercici amb el pronom o la
combinació de pronoms escaient (si no hi cal cap pronom, poseu-hi el signe Ø; les
combinacions triples s’assenyalen per mitjà del número 3 entre els claudàtors):
La meua dona em va dir: “Si les xiquetes volen que els expliques la història de
Blancaneu i els set nans abans de dormir, explica [
no [

(3)], home.” Jo estava cansat, però

] vaig poder negar. Feia una estoneta que havia començat quan em van

interrompre: “No volem que [
A mi no [
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la història de Dràcula: “Dràcula era un vampir, i als vampirs els agrada molt la sang, així que
quan veia xiquetes com vosaltres, anava i [

] xuplava tota…”

Malgrat els meus esforços, em sembla que, amb aquell conte, no [

] vaig

espantar molt. Quan vaig acabar, encara volien més històries. Jo no podia més, així que els
vaig dir: “Si us adormiu, demà us portaré al zoològic, [
acceptar el meu oferiment, i així jo [

] promet.” Per sort, van

] vaig poder anar al llit per fi. Però ara era la meua

dona la que estava desvetlada. Volia prendre les píndoles per a dormir, i em va dir: “Són a la
farmaciola: porta [

(3)], per favor”. De manera que vaig passar mitja hora buscant

les maleïdes píndoles, i no les vaig veure enlloc. Vaig tornar al dormitori i [

] vaig dir, i

llavors ella em va respondre: “Tens raó, se m’han acabat! Podries anar a la farmàcia de
guàrdia i comprar [

(3)] una caixeta?”

5. Pronoms febles i combinacions. Ompliu els buits d'aquest exercici amb el pronom o la
combinació de pronoms escaient (si no hi cal cap pronom, poseu-hi el signe Ø; les
combinacions triples s’assenyalen per mitjà del número 3 entre els claudàtors):
Ahir les meues filles volien anar al cinema, però jo no [
Finalment, amb tot, [

] tenia ganes.

] vaig portar. Elles volien veure un film de ciència ficció, però

vam buscar en la cartellera del periòdic i no [

] vam trobar cap. De manera que a la fi

vam decidir anar a una comèdia romàntica. Després volien que els comprara roses de dacsa, i
no paraven de dir: “Compra [

], papà!”. La pel·lícula era d’aquestes on els personatges

no paren de dir unes coses tan romàntiques que, per més que ho intenteu, no podeu creure [
] de cap manera. A més, jo em pensava que la protagonista de la comèdia era l’actriu francesa
aquesta que tant m’agrada, i va resultar que no [

] era.

Després vam tornar a casa, i la meua dona no [

] era: se n’havia anat a Alcoi, a

visitar la seua germana. Ens havia deixat una nota a la cuina que deia: “El vostre sopar és a la
nevera: traieu [

(3)] i mengeu [

] fred, si no us abelleix calfar-lo.” Però les

meues filles em van demanar que els calfara el sopar amb el microones, de manera que [
(3)] vaig ficar; a mi, en canvi, aquell menjar m’agradava més fred, de manera que vaig menjar
[

(3)]. No volia gitar-me tard, però em vaig posar a mirar la tele i al final sí que [

] vaig gitar.
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6. Pronoms febles i combinacions. Reescriviu aquestes frases substituint-hi els sintagmes
subratllats pels pronoms febles o les combinacions de pronoms escaients:
No puc veure els ulls a vosaltres amb aquestes ulleres.
Repartiu menjar per a vosaltres damunt la taula. (ordre)
He vingut a tornar els llibres a les meues amigues.
No donaré a vosaltres allò que em vau demanar.
Van portar el quadre d’Itàlia.
Demana als teus pares les claus del cotxe. (ordre)
El meu germà obrirà la casa per a nosaltres.
Dóna a les teues filles els diners que et demanen. (ordre)
Escriu la dedicatòria a mà al primer full del llibre, per favor.
Últimament es veu poc Joan al poble.
Posa a mi el llibre al prestatge de dalt. (ordre)
Trau els ous de la nevera per a tu. (ordre)
Dieu a mi els noms dels vostres pares. (ordre)
Regalarem els joguets de quan érem menuts a les nostres cosinetes.
Han nomenat Isabel-Clara Simó Escriptora de l’Any.

7. Pronoms febles i combinacions. Reescriviu aquestes frases corregint les errades que hi
trobeu:
N’hi ha molta gent que viu en condicions de pobresa.
Si veus els teus cosins, dóna-lis això.
Ton pare m’ha recordat que li duguérem allò que ens va demanar. Se’l duràs tu mateix?
Tenia els ulls plorosos i no veia bé.
Vols meló? Doncs menja, home!
Que les teues amigues volen la taula vella? Doncs dóna-les-la!
Demà m’aniré i tornaré al meu poble.
Abans anàvem molt al cinema, però ara ja no anem mai.
Tranquil, que s’ho diré, als meu pares, home.
Dilluns eixim cap a Barcelona i dijous ja tornem.
Si als teus amics els fa falta la meua impressora, digues-m’ho i se la portaré jo mateix.
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L’any que ve, quan els meus pares celebren l’aniversari de noces lis regalaré un viatge a
París.

8. Pronúncia del pronom feble ho. Relacioneu les quatre possibles pronúncies de ho que
hi ha a la columna de l’esquerra amb les frases de la columna de la dreta:

a. [ew] ho demane [ew demáne]

1. Fent-ho tan malament, és impossible
que aproves.

b. [o] portar-ho [portáro]

2. Ho has entés?
c. [w] (diftong creixent) ho acabe
[wakábe]

3. Si t’ho pregunta, digues-li la veritat.
4. Li ho vaig demanar ahir.

d. [w] (diftong decreixent) no ho
crec [nów krék]

5. Au, a passar-ho bé.
6. Ho faràs tot malbé, per manifasser.
7. Què faig, amb això? Ho eixample?
8. Si ho vols, et puc fer un preu especial.
9. Ho creus de debò?
10. Quan acabes, ho apagues tot i te’n
vas.

9. Ompliu els espais buits de les frases següents amb el sintagma adequat, que heu de
triar entre els següents:
me n'eixiré

n'hi ha per a

en porte

diguem-ne

en tinc prou

se'n ve

n'hi ha que

• _______________ de les pedres trauen pa.
• Amb quatre fills ja _______________.
• Fugiu de pressa, el sostre _______________!
• Onze i cinc fan setze, i _______________ quatre.
• Amb el que m'has dit, _______________ no parlar-te mai més.
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• De moment no tinc feina, però _______________.
• Es va casar amb un _______________ artista, i van viure miserablement.

10. Corregiu les errades en l’ús dels pronoms febles que trobeu en les frases següents.

• Has aprovat l'examen de llengua, et felicite sincerament.
______________________________________________________________________
• Dilluns que ve no aniré a classe de llengua. —Jo tampoc pense anar-ne a classe.
______________________________________________________________________
• Josep es va fer soci del València CF l'any passat, però el seu germà no se'n va fer.
______________________________________________________________________
• Quan et vaig veure me'n vaig alegrar molt.
______________________________________________________________________
• Han nomenat Pere director de la sucursal tot i que ell no esperava que el nomenaren.
______________________________________________________________________
• Si has fet els deures, n'hauràs de ser felicitat.
______________________________________________________________________
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11. Corregiu les errades en l’ús dels pronoms febles que hi haja en aquestes frases.
• Si l'àrbitre principal anava a favor del nostre equip, l'auxiliar anava en contra.
____________________________________________________________________
• No havent més preguntes, donem per acabada la classe.
____________________________________________________________________
• Quan pares taula, deixa-hi el pitxer damunt.
____________________________________________________________________
• Devia haver unes cent seixanta mil persones.
____________________________________________________________________
• Si vosaltres acampeu prop del riu, nosaltres hi acamparem lluny.
____________________________________________________________________
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