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Reescriu les oracions convertint la informació repetida en pronoms febles si es pot. Fes la concordança del participi quan siga possible.

Han vingut les de pràctiques i Pere ha volgut ensenyar l’edifici a elles.

Si vols caramels, demana caramels, però no menges massa caramels.

Quan vullgues música, no digues que vols música, però posa música.

Han comprat pastes a les daneses, però encara no han donat eixes pastes a les daneses.

Pere regalarà llibretes màgiques. Jo he vist eixes llibretes, però no vullc cap llibreta d’eixes.

Les teues àvies es conserven molt bé perquè no has donat disgusts grans a elles.

Veig que t’agrada molt el meu paraigua. Pots comprar-te un paraigua igual en el mercat.

M’he comprat uns discs de cantates de Bach, però no he pogut escoltar cap disc d’eixos.

Tinc un queixal que em fa mal. Aniré a cal dentista, que emmire eixe queixal.

Necessitàvemmolta aigua, però ara ja no necessitem gens d’aigua; no cal que portes més aigua.

Les teues filles podran anar a l’excursió, però no hem dit encara a elles que podran anar a l’excursió.

Els Peris ja s’han compromés a ajudar-te. La setmana que ve, em comprometré jo a ajudar-te.



Llengua Catalana http://www3.uji.es/~sifre
Exercici de pronoms febles. Exercicis d’exàmens 3

Exercici de pronoms febles. Exercicis d’exàmens 3.
Reescriu les oracions convertint la informació repetida en pronoms febles si es pot. Fes la concordança del participi quan siga possible.

Han vingut les de pràctiques i Pere ha volgut ensenyar l’edifici a elles.
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Pere regalarà llibretes màgiques. Jo les he vistes, però no en vullc cap.

Les teues àvies es conserven molt bé perquè no has donat disgusts grans a elles.

Veig que t’agrada molt el meu paraigua. Pots comprar-te un paraigua igual en el mercat.

M’he comprat uns discs de cantates de Bach, però no he pogut escoltar cap disc d’eixos.
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Quan vullgues música, no digues que vols música, però posa música.
Quan vullgues música, no ho digues, però posa’n. ... no digues que en vols...

Han comprat pastes a les daneses, però encara no han donat eixes pastes a les daneses.
Han comprat pastes a les daneses, però encara no els les han donades.

Pere regalarà llibretes màgiques. Jo he vist eixes llibretes, però no vullc cap llibreta d’eixes.
Pere regalarà llibretes màgiques. Jo les he vistes, però no en vullc cap.

Les teues àvies es conserven molt bé perquè no has donat disgusts grans a elles.
Les teues àvies es conserven molt bé perquè no els has donat disgusts grans.

Veig que t’agrada molt el meu paraigua. Pots comprar-te un paraigua igual en el mercat.

M’he comprat uns discs de cantates de Bach, però no he pogut escoltar cap disc d’eixos.

Tinc un queixal que em fa mal. Aniré a cal dentista, que emmire eixe queixal.

Necessitàvemmolta aigua, però ara ja no necessitem gens d’aigua; no cal que portes més aigua.

Les teues filles podran anar a l’excursió, però no hem dit encara a elles que podran anar a l’excursió.

Els Peris ja s’han compromés a ajudar-te. La setmana que ve, em comprometré jo a ajudar-te.
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Si vols caramels, demana’n, però no enmenges massa.

Quan vullgues música, no digues que vols música, però posa música.
Quan vullgues música, no ho digues, però posa’n. ... no digues que en vols...
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Han comprat pastes a les daneses, però encara no els les han donades.

Pere regalarà llibretes màgiques. Jo he vist eixes llibretes, però no vullc cap llibreta d’eixes.
Pere regalarà llibretes màgiques. Jo les he vistes, però no en vullc cap.

Les teues àvies es conserven molt bé perquè no has donat disgusts grans a elles.
Les teues àvies es conserven molt bé perquè no els has donat disgusts grans.

Veig que t’agrada molt el meu paraigua. Pots comprar-te un paraigua igual en el mercat.
Veig que t’agrada molt el meu paraigua. Pots comprar-te’n un d’igual en el mercat. ... Te’n pots comprar un d’igual...

M’he comprat uns discs de cantates de Bach, però no he pogut escoltar cap disc d’eixos.

Tinc un queixal que em fa mal. Aniré a cal dentista, que emmire eixe queixal.

Necessitàvemmolta aigua, però ara ja no necessitem gens d’aigua; no cal que portes més aigua.

Les teues filles podran anar a l’excursió, però no hem dit encara a elles que podran anar a l’excursió.

Els Peris ja s’han compromés a ajudar-te. La setmana que ve, em comprometré jo a ajudar-te.



Llengua Catalana http://www3.uji.es/~sifre
Exercici de pronoms febles. Exercicis d’exàmens 3

Exercici de pronoms febles. Exercicis d’exàmens 3.
Reescriu les oracions convertint la informació repetida en pronoms febles si es pot. Fes la concordança del participi quan siga possible.

Han vingut les de pràctiques i Pere ha volgut ensenyar l’edifici a elles.
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Si vols caramels, demana caramels, però no menges massa caramels.
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Han comprat pastes a les daneses, però encara no han donat eixes pastes a les daneses.
Han comprat pastes a les daneses, però encara no els les han donades.

Pere regalarà llibretes màgiques. Jo he vist eixes llibretes, però no vullc cap llibreta d’eixes.
Pere regalarà llibretes màgiques. Jo les he vistes, però no en vullc cap.
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Veig que t’agrada molt el meu paraigua. Pots comprar-te’n un d’igual en el mercat. ... Te’n pots comprar un d’igual...

M’he comprat uns discs de cantates de Bach, però no he pogut escoltar cap disc d’eixos.
M’he comprat uns discs de cantates de Bach, però no n’he pogut escoltar cap. ... no he pogut escoltar-ne cap.

[ambigüitat: en = disc/cantata]
Tinc un queixal que em fa mal. Aniré a cal dentista, que emmire eixe queixal.

Necessitàvemmolta aigua, però ara ja no necessitem gens d’aigua; no cal que portes més aigua.

Les teues filles podran anar a l’excursió, però no hem dit encara a elles que podran anar a l’excursió.

Els Peris ja s’han compromés a ajudar-te. La setmana que ve, em comprometré jo a ajudar-te.



Llengua Catalana http://www3.uji.es/~sifre
Exercici de pronoms febles. Exercicis d’exàmens 3

Exercici de pronoms febles. Exercicis d’exàmens 3.
Reescriu les oracions convertint la informació repetida en pronoms febles si es pot. Fes la concordança del participi quan siga possible.

Han vingut les de pràctiques i Pere ha volgut ensenyar l’edifici a elles.
Han vingut les de pràctiques i Pere els ha volgut ensenyar l’edifici. ... ha volgut ensenyar-los...

Si vols caramels, demana caramels, però no menges massa caramels.
Si vols caramels, demana’n, però no enmenges massa.

Quan vullgues música, no digues que vols música, però posa música.
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Pere regalarà llibretes màgiques. Jo les he vistes, però no en vullc cap.
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M’he comprat uns discs de cantates de Bach, però no n’he pogut escoltar cap. ... no he pogut escoltar-ne cap.

[ambigüitat: en = disc/cantata]
Tinc un queixal que em fa mal. Aniré a cal dentista, que emmire eixe queixal.

Tinc un queixal que em fa mal. Aniré a cal dentista, que me’lmire.

Necessitàvemmolta aigua, però ara ja no necessitem gens d’aigua; no cal que portes més aigua.

Les teues filles podran anar a l’excursió, però no hem dit encara a elles que podran anar a l’excursió.

Els Peris ja s’han compromés a ajudar-te. La setmana que ve, em comprometré jo a ajudar-te.
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Si vols caramels, demana’n, però no enmenges massa.

Quan vullgues música, no digues que vols música, però posa música.
Quan vullgues música, no ho digues, però posa’n. ... no digues que en vols...

Han comprat pastes a les daneses, però encara no han donat eixes pastes a les daneses.
Han comprat pastes a les daneses, però encara no els les han donades.

Pere regalarà llibretes màgiques. Jo he vist eixes llibretes, però no vullc cap llibreta d’eixes.
Pere regalarà llibretes màgiques. Jo les he vistes, però no en vullc cap.

Les teues àvies es conserven molt bé perquè no has donat disgusts grans a elles.
Les teues àvies es conserven molt bé perquè no els has donat disgusts grans.

Veig que t’agrada molt el meu paraigua. Pots comprar-te un paraigua igual en el mercat.
Veig que t’agrada molt el meu paraigua. Pots comprar-te’n un d’igual en el mercat. ... Te’n pots comprar un d’igual...

M’he comprat uns discs de cantates de Bach, però no he pogut escoltar cap disc d’eixos.
M’he comprat uns discs de cantates de Bach, però no n’he pogut escoltar cap. ... no he pogut escoltar-ne cap.

[ambigüitat: en = disc/cantata]
Tinc un queixal que em fa mal. Aniré a cal dentista, que emmire eixe queixal.
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Les teues filles podran anar a l’excursió, però no hem dit encara a elles que podran anar a l’excursió.

Els Peris ja s’han compromés a ajudar-te. La setmana que ve, em comprometré jo a ajudar-te.
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M’he comprat uns discs de cantates de Bach, però no he pogut escoltar cap disc d’eixos.
M’he comprat uns discs de cantates de Bach, però no n’he pogut escoltar cap. ... no he pogut escoltar-ne cap.

[ambigüitat: en = disc/cantata]
Tinc un queixal que em fa mal. Aniré a cal dentista, que emmire eixe queixal.

Tinc un queixal que em fa mal. Aniré a cal dentista, que me’lmire.

Necessitàvemmolta aigua, però ara ja no necessitem gens d’aigua; no cal que portes més aigua.
Necessitàvemmolta aigua, però ara ja no en necessitem gens; no cal que en portes més.

Les teues filles podran anar a l’excursió, però no hem dit encara a elles que podran anar a l’excursió.
Les teues filles podran anar a l’excursió, però no els ho hem dit encara. ... els hem dit que podran anar-hi.

Els Peris ja s’han compromés a ajudar-te. La setmana que ve, em comprometré jo a ajudar-te.
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Exercici de pronoms febles. Exercicis d’exàmens 3.
Reescriu les oracions convertint la informació repetida en pronoms febles si es pot. Fes la concordança del participi quan siga possible.

Han vingut les de pràctiques i Pere ha volgut ensenyar l’edifici a elles.
Han vingut les de pràctiques i Pere els ha volgut ensenyar l’edifici. ... ha volgut ensenyar-los...

Si vols caramels, demana caramels, però no menges massa caramels.
Si vols caramels, demana’n, però no enmenges massa.

Quan vullgues música, no digues que vols música, però posa música.
Quan vullgues música, no ho digues, però posa’n. ... no digues que en vols...

Han comprat pastes a les daneses, però encara no han donat eixes pastes a les daneses.
Han comprat pastes a les daneses, però encara no els les han donades.

Pere regalarà llibretes màgiques. Jo he vist eixes llibretes, però no vullc cap llibreta d’eixes.
Pere regalarà llibretes màgiques. Jo les he vistes, però no en vullc cap.

Les teues àvies es conserven molt bé perquè no has donat disgusts grans a elles.
Les teues àvies es conserven molt bé perquè no els has donat disgusts grans.

Veig que t’agrada molt el meu paraigua. Pots comprar-te un paraigua igual en el mercat.
Veig que t’agrada molt el meu paraigua. Pots comprar-te’n un d’igual en el mercat. ... Te’n pots comprar un d’igual...

M’he comprat uns discs de cantates de Bach, però no he pogut escoltar cap disc d’eixos.
M’he comprat uns discs de cantates de Bach, però no n’he pogut escoltar cap. ... no he pogut escoltar-ne cap.

[ambigüitat: en = disc/cantata]
Tinc un queixal que em fa mal. Aniré a cal dentista, que emmire eixe queixal.

Tinc un queixal que em fa mal. Aniré a cal dentista, que me’lmire.

Necessitàvemmolta aigua, però ara ja no necessitem gens d’aigua; no cal que portes més aigua.
Necessitàvemmolta aigua, però ara ja no en necessitem gens; no cal que en portes més.

Les teues filles podran anar a l’excursió, però no hem dit encara a elles que podran anar a l’excursió.
Les teues filles podran anar a l’excursió, però no els ho hem dit encara. ... els hem dit que podran anar-hi.

Els Peris ja s’han compromés a ajudar-te. La setmana que ve, em comprometré jo a ajudar-te.
Els Peris ja s’han compromés a ajudar-te. La setmana que ve, m’hi comprometré jo.


