
ELS PRONOMS FEBLES (2)



CD Complement directe

Deter.

Determinants 

excepte 

art.indef.+SN

EL, LA, 

ELS, LES 

(‘l/’ls, l’,   -

lo,-los)

EL MEU… 

AQUEST…

Indeter. SN (sense 

article)

Art.ind.+SN

EN

(‘n, -ne)

Neutre 

Oració 

sub.

(això, allò) HO

(-ho)

• Té tots els números.
Els té tots.
• Lliura els treballs aviat.
Lliura’ls aviat.
• Compra sucre.
Compra’n.
• Vol una bicicleta.
En vol una.
• Ara està fent això.
Ara ho està fent.
• Explica’m què et passa.

Explica-m’ho.



Atr. Atribut

substantiu

determinat

amb el verb

ser

EL, LA, ELS, 

LES

(‘l/’ls, l’,-lo,-los)

adjectiu

oració

subordinada

substantiu

indeterminat

HO

Per remarcar, 

fer èmfasi

EN

• És la persona indicada.

L’ és.

• Aquesta dada sembla
important.

Aquesta dada ho és.

• Sou alumnes d’aquesta escola.    
Ho sou.

• Aquesta pel·lícula és el que 
m’esperava.

Aquesta pel·lícula ho és.

D’interessant, n’és molt!



CI  Complement indirecte

SINGULAR LI

PLURAL ELS

(‘ls,  -los)

• Dóna els documents a la 
funcionària.

Dóna-li els documents.

• Explica l’operació a les 
infermeres.

Els explica l’operació.



CC  Complement circumstancial

introduït per la 

preposició de 

(excepte el 

C.C. de 

manera que 

sempre se 

substitueix per 

HI)

EN

altres casos HI

• Vindran de molt lluny.

En vindran.

• Aquesta setmana vol anar a 
Nova York.

Aquesta setmana hi vol anar.

• A les cinc et portaré el diari.

T’hi portaré el diari.

• Treballa amb molta paciència.

Hi treballa.



CRV  Complement de règim verbal

introduït per la 

preposició de
EN

altres casos HI

• No t’oblidis de tancar amb
clau.

No te n’ oblidis.

• Està enamorat de tota la seva
obra.

N’està enamorat.

• Ell sempre pensa en nosaltres.

Ell sempre hi pensa.

C.C. de manera:

Caminava de pressa: Hi caminava



CP  Complement predicatiu

Majoritàriament HI

En alguns verbs 

com fer-se, dir-

se, nomenar...

EN

•Porta les sabates descordades.

Hi porta les sabates.

•En Joan camina content.

En Joan hi camina.

S’ha fet molt alt. Se n’ha fet
molt

Es diu Ramon. Se’n diu



CN  Complement del nom

El CN introduït per la preposició
DE es pot substituir de vegades
pel pronom feble

EN

•Us portaré la meva oferta i en
discutirem els preus

•Ahir vaig anar a Girona i vaig
visitar-ne el Call

Ens has mentit: en tenim la
prova



S Subjecte

En algunes oracions, el subjecte
es pot substituir pel pronom feble

EN

•Han faltat cinc alumnes. N’han
faltat cinc.

•Falten bons professionals. En
falten.


