
Escriu correctament aquestes combinacions de pronoms febles: 
 
Se t’escapa  vés-te’n   

Els l’envia   deixeu-me’n   

Li’ls recomane   porta’ls-ho   

Connecta-t’hi  embolique’ns-ho  

Me’ls apuntes   indica’ns-la   

Explica-li’l   busqueu-ho  

Agafeu-me’n  donant-vos-els  

Contant-n’hi  sentim-los-hi  

Desfer-nos-en  passejar-t’hi  

Li’ls han furtats  explicant-los-els  

Indica’ns-la   recorda-m’ho  

Prepareu-ne  poseu-vos-en  

Digues-li-ho  llegiu-vos-les  

Vol netejar-nos-els has d’entendre’ls  

Embolica-te-les  hem d’anar-nos-en  

Emproveu-vos-els combina-te’ls  

Canvia de posició la combinació de pronoms. 

a) Me les va deixar____ Va deixar-me-les 

b) Te’l van enviar ____  van enviar-te’l 

c) Els els vas regalar ____  van regalar-los-els 

d) Us ho vaig consultar ____ vaig consultar-vos-ho 

e) Us els vau saber ____  vau saber-vos-els 

f) Ens en van demanar ____ van demanar-nos-en 

g) Li’ls van proporcionar ____ van proporcionar-li’ls 

h) S’ho va menjar ____ va menjar-s’ho 

i) Se’n va recordar ____ va recordar-se’n 

j) Me’ls vau apartar ____ vau apartar-me’ls 

 

 

 



Escriu la combinació correcta entre febles i verb: 

a) Te +el +ha encomanat ____ te l’ha encomanat 

b) Ens+en+anem ____  ens n’anem 

c) Us+ ho+ preneu ____  us ho preneu 

d) Se+el+ compra ____  se’l compra 

e) Li+els+ encomana ____  li’ls encomana 

f) Porta+ens+ho ____ porta’ns-ho 

g) Arromanga+li+els ____ arromanga-li-les 

h) Vol prendre+es+ho ____ vol prendre-s’ho 

i) Estudia+te+els ____ estudia-te’ls 

j) Intenta encendre+ens+la ____ intenta encendre’ns-la 

k) Podia engegar+els+el ____ podia engegar-los-el 

 
Substitueix els complements assenyalats pels pronoms febles adients: 

 

-  Posa’t la falda curta /el pantaló curt Posa-te-la/posa-te’l 

 

- No t’oblides de les claus   No te n’oblides 

 

- Para un taxi al carrer   Para-n’hi un 

 

- Digues al taxista l’adreça del lloc on vas   Digues-li-la 

 

- Busca els amics a la porta de la discoteca  Busca’ls-hi  

 

-Busqueu discretament allò que us interessa   Busque-ho discretament/ Busqueu allò que us interessa 

 

- Intenteu un primer contacte amb ell o ella  Intenteu-n’hi un 

 

-Condueix el xic /la xica a un lloc convenient   Condueix-l’hi/Condueix-la-hi 

 

- Regala una beguda al xic/xica   Regala-li’n una 

 

- Demana al xic/xica que t’apunte l’adreça  Demana-li-ho 

 

-Enviaran a nosaltres els resultats de les proves   Ens els enviaran 

 

-He reservat per a tu els millors exemplars   Te’ls he reservats 

 

-Ha deixat la roba en aquell armari    La hi ha deixada 

 

 

 
 
 
 
 



Substitueix els complements assenyalats pels pronoms febles adients: 
 

1. Crida l’ascensor. 
Crida’l 

2. Carregueu les maletes a l’ascensor. 
Carregueu-les-hi 

3. Poseu-vos els cinturons. 
Poseu-vos-els 

4. Adquiriu els passatges a l’agència 
Adquiriu-los-hi 

5. Adjudiquen els seients als viatgers. 
Els els adjudiquen 

6. Esperen a vosaltres a la cafeteria. 
Vos/us hi esperen 

7. Porten l’entrepà a Jaume. 
Li’l porten 

8. No admeten a ells les targetes de crèdit al 
restaurant 

No els les hi admenten 

9. Pere, demana el llibre de reclamacions al cambrer. 
Pere, demana-li’l 

10. Tornem a vosté els diners. 
Els els tornen 

11. Es troben desconcertats. 
S’hi troben 

12. El capità dóna la benvinguda a nosaltres. 
El capità ens la dóna 

13. Pren el sol a la coberta. 
L’hi pren 

14. El vent s’endugué la tovallola a tu. 
El vent se te l’endugué 

15. Donen les claus a ells a l’hotel. 
Els les hi donen 

16. Ens conten com són les platges. 
Ens ho conten 

17. Passen unes vacances tranquil·lament. 
N’hi passen unes 

 
Substitueix els complements assenyalats pels pronoms febles adients: 

 

1. Porten l’entrepà a Jaume 
Li’l porten. 

2. Planteu les carrasques a la muntanya. 
Planteu-les-hi 

3. Paga a Carles tot el que li deus. 
Paga-li-ho 

4. Has de preparar a nosaltres els bunyols 
Ens els has de preparar/Has de preparar-nos-els 

5. Recomanem  la pel·lícula a vosaltres. 
Vos/us la recomanen 

6. Instal·la la calefacció a vosaltres en el xalet. 
Vos/us la hi instal·la 

7. Poseu a vosaltres el casc. 
Poseu-vos-el 



8. Adquiriu els abonaments a l’estadi. 
Adquiriu-los-hi 

9. Reparteixen els medicaments als malalts. 
Els els reparteixen 

10. Demà afaitaré la barba al meu cosí. 
Demà li l’afaitaré 

11. He perdut l’anell en la platja. 
L’hi he perdut 

12. Has d’afegir sal a l’arròs. 
Has d’afegir-n’hi/ N’hi has d’afegir 

13. Guarde diners per a vosaltres en el banc. 
Vos/us n’hi guarde 

14. Demanarem ajuda als meus compays. 
Els en demanarem 

15. Subratlle els verbs en el text. 
Els hi subratlle 

 

  

  

 


