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Pronom 
proclític: 
se situa 
davant el 
verb en la 
majoria de 
casos

Pronom 
enclític: 
se situa 
darrere el 
verb quan és 
un infinitiu, 
un gerundi o 
un imperatiu

● Fer-se, dir-se, elegir i 
nomenar. En n’ -ne ‘n



1. Torna a escriure els 
pronoms febles que 
tens entre parèntesi 
darrere del verb, en 
la forma adequada

1. doneu (em): 
2. porta (en): 
3. comenteu (els):
4. va rentar (es): 
5. canvieu (us): 
6. dona (em): 
7. calma (et): 
8. menja (en) 
9. vas portar (en) 

10. agafa (el): 
11. va tornar (ens): 



2. Substitueix els complements directes següents pel pronom 
feble corresponent:
1. Ha dit que no vol venir.
2. Has de tenir força.
3. Comprarem fruita.
4. Entens això?
5. Tenc tres germans.
6. Hem comprat un llibre d'història.
7. Encara no sabem allò.



3. Omple els espais buits amb els pronoms LI(CI) o L'(CD):

1. Encara no ............... has donat allò?
2. Busques la pilota? ..... hem perduda!
3. Qui ............... ha dit que s'ha espatllat el cotxe?
4. Quan vingui a buscar el llibre ..... amagarem.
5. Si trobéssim en Joan, .............  diríem la veritat.
6. Quantes vegades ........... heu repetida, aquesta cançó?
7. Quan vingui ............... haurem de dir que no hem pogut 

fer el treball.
8. Sempre vol que ............... canteu la mateixa cançó.
9. Si saps que plora, per què   ...... agafes les joguines?



4. Digues quina funció fan els complements subratllats i substitueix-los pel 
pronom corresponent.

1. Na Marta és la meva germana. 
2. Has de sortir d'aquí immediatament. 
3. Vols venir a la platja? 
4. Tot corrents, en Gori va caure de cul. 
5. Em vaig sentir enganyada.
6. Has de pensar una mica més en tu.
7. La nena es va posar impertinent.
8. Vols arròs amb llet?
9. L'examen no pareix difícil.



5. Omple els espais buits amb els pronoms febles o amb les combinacions de pronoms 
febles corresponents

Na Júlia i en Miquel han anat de vacances a Praga. A l'agència ... 
havien dit que era una de les ciutats més boniques d'Europa. Tenen 
amics que ... havien anat abans i sempre ... deien que es 
decidissin, que ... agradaria molt. Tot plegat, va acabar de 
decidir... Avui he rebut una postal seva: ... deien que Praga és 
encantadora, que la ciutat és un somni. Es veu que ... ... recorren 
de dalt a baix. Només han tingut un problema: a na Júlia ... ha 
picat una abella i en Miquel està una mica preocupat. Però sempre 
... està, de preocupat, s'amoïna per ben poca cosa. Diuen que el 
menjar no està malament, encara que és una mica difícil digerir..., 
perquè és molt substanciós. En resum, que m'estan entrant ganes 
d'anar... a mi també.


