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1. Subratlla el CD de cada oració, digues si és determinat o indeterminat i 
substitueix-lo pel pronom feble corresponent: 

a) Regalarà el cotxe al seu fill gran. 

b) Doblegaré els papers per la meitat. 

c) Portava les ulleres al revés. 

d) Duia la perruca torta. 

f) L’oncle Albert també dissenya armaris. 

e) Ha fet un petó a l’altre noi. 

f) Havíeu exigit els comptes. 

a) Porta guix! 

b) Ha rebut moltes cartes d’amor. 

c) S’han negat a fabricar armament. 

d) En aquella paradeta venen braçalets. 

e) Hem comprat un parell d’enciams. 

g) Vam haver d’encendre tres llumins. 

g) Renta els plats primer, si et plau. 

2. Substitueix els complements directes de les següents oracions pels pronoms febles 
corresponents.  

a) En Joan busca bolets: En Joan ______ busca. 

b) Els pagesos collien les mongetes: Els pagesos ______ collien. 

c) Han trobat aquells llibres: ______ han trobat. 

d) Hem visitat aquell poble. ______ hem visitat. 

e) Volien dos entrepans: ______ volien dos. 
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f) He vist un Ovni: ______ he vist un. 

g) Vull pastissos de formatge: ______ vull de formatge. 

h) Agafa la teva jaqueta: Agafa ______. 

i) La Marta ha portat les fotografies: La Marta ______ ha portat. 

j) Vam trobar els documents: Vam trobar ______. 

k) Ha vist l'obra de teatre: ______ ha vist. 

l) Vam comentar el problema: Vam comentar ______. / ______ vam comentar. 

m) Amaga el dibuix: ______ amaga. / Amaga ______. 

3. Omple els buits amb el pronom de CD corresponent: 

a) Na Marta i na Marga l’any passat agafaven sempre el bus i ara ja no _________ agafen. 

b) En Pep menja fruita per berenar però no _______ menja més en tot el dia.  

c) N’Ariadna compra samarretes i avui _______ du una de vermella.  

d) Avui hem fet un dictat i ara heu de copiar _______ una altra vegada.  

e) Miquel, no has duit els treballs a classe; porta ______ dilluns!  

f) No he fet totes aquelles feines que m’havia programat i ara ________ hauré de fer el 

cap de setmana. 

4. Substitueix els CI pels pronoms febles corresponents:  

a) Escriviu a na Maria: Escriviu ______. 

b) Vam portar el rebuts als veïns: Vam portar ______ els rebuts.  

c) Hem explicat contes a les nenes: ______ hem explicar contes.  

d) Demana els apunts a la Marta: Demana ______ els apunts.  

e) Vau preparar els exàmens per als alumnes: ______ vau preparar els exàmens.
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