
EXAMEN DE PRONOMINALITZACIÓ SEGONA AVALUACIÓ 
 
NOM I COGNOMS 

 
1a) Substitueix tots els complements de les frases següents. Fes-ho davant i darrere el verb quan siga possible. Quan no siga 

possible indica-ho escrivint ‘No és possible’. En les frases en què hi haja complements subratllats cal que substituesques 
només aquests. Quan es puga posar una combinació secundària i estiga bé s’afegirà 1 dècima. Si estigués malament i la 
principal estigués bé es comptarà la pregunta amb la meitat de puntuació.  30 encerts: 5 punts; 25 encerts 3’7 punts; 20 encerts: 2’5 
punts; 15 encerts: 1’2 punts; 10 encerts: 0’5 punts; 5 encerts: 0’3; 4 encerts: 0’2; 3 encerts: 0’1 

 
a) Em va parlar de tu cada dia. 

Me’n va parlar cada dia/ Va parlar-me’n cada dia 
 

b) Semblava de seda quan venia a casa. 
Ho semblava quan hi venia/ No és possible 

 
c) Aclarix la pregunta a nosaltres. 

Ens l’aclarix/ Aclarix-nos-la 
 

d) Ha portat eixos detalls per a Dolors i Júlia. 
Els els ha portat(s)/ No és possible 
 

e) Recomana a la tia que faça arròs al forn. 
Li ho recomana/ Recomana-li-ho 
 

f) Encara que no esperen res de tu demostra la teua vàlua. 
Encara que no n’esperen res la demostra/ Encara que no n’esperen res demostra-la   o 

Encara que no ho esperen la demostra/ Encara que no ho esperen demostra-la 
 

g) Marmola (a) l’incompetent i no tornarà a fer això. 
Marmola’l i no ho tornarà a fer/ Marmola’l i no tornarà a fer-ho 
 

h) Compra bajoques per a vosaltres.  
Us en compra, Vos en compra/ No és possible 
 

i) Si anem baix podrem acabar l’escena 
Si hi anem la podrem acabar/ Si hi anem podrem acabar-la 
 

j) Camina lentament pel carrer  
Hi camina pel carrer, hi camina lentament/ Camina-hi pel carrer, camina-hi lentament 
 

k) Dóna a Arnau aquella pilota  
Li la dóna (la hi dóna) Dóna-li-la (Dóna-la-hi) 
 

l) Dibuixa les vores del llibre per a tu. 
En dibuixa les vores per a tu/ Dibuixa’n les vores per a tu 
 

m) Ha copiat cinc capítols per a les amigues en l’ordinador. 
Els n’hi ha copiat cinc/ No és possible 
 

n)  Torna d’Austràlia preocupat.  
N’hi torna/ No és possible? 

o) Pensa per a si mateix que les coses s’arreglaran prompte 
S’ho pensa/ No és possible 
 

2a) Substitueix els pronoms febles següents per complements adequats en frases amb sentit. Puntuació:  cada frase 

bé val 3 dècimes 

a) Els les: Ex.: Va compra aquells mocadors per a Agnés i Dolors 
b) Us hi: Vosaltres mateixos obstineu en els obstacles. 
c) Se la: Ella mateixa menja la taronja 
d) La n’: Escriu la carta des de València 
e) Ens en:  Mostra invents a nosaltres. 



EXAMEN DE PRONOMINALITZACIÓ SEGONA AVALUACIÓ 
 
NOM I COGNOMS 

 
 

 
  3a)  Indica la funció sintàctica, l’element a què fan referència i si són anafòrics o catafòrics dels 
pronoms en negreta i subratllats.  
11 pronoms bé: 3’5 p; 10: 3’1; 9: 2’7; 8: 2’3; 7: 1’8; 6: 1’3; 5: 0’8; 4: 0’3; 3: 0’2; 2: 0’1 
 
[...]La taquillera va riure també, un moment, i després em va dir, baixet: 
—No t’esveris. ¿T’agrada la pel·lícula? Jo, l’he vista tantes vegades que me la sé de memòria... ¿Ho 
saps, que avui tanquem? No t’havia vist mai, per aquí. Aquí, quan ve gent nova es nota molt. Fa molts 
anys que som els mateixos. Ens veiem tan sovint que és com si no envellíssim...¿Veus aquella 
parelleta? Hi vénen cada dia, des de fa un munt d’anys, i sempre seuen al mateix lloc...¿T’agrada la 
pel·lícula? No és gaire maca, la veritat... A mi de totes les que hem passat (i n’hem passat un munt!), la 
que més em va agradar fou una que vam projectar quan això era un cinema d’estrena. (Fa molts anys, 
això era un cinema d’estrena, no et pensis) I era una pel·lícula tan bonica que acabava igual com havia 
començat, i el projector (l’home que projectava: el maquinista, vull dir), que aleshores era més jove, 
potser, s’ho feia anar de tal manera que era com si la pel·lícula mai no s’acabés, i durava tres o quatre 
sessions, sense aturar-se. I sort que havíem de plegar, a la matinada que, si no, l’haguera pogut fer 
durar dies. I potser encara hi fórem. [...] 
 
 

        (Un cinema, Quim Monzó) 

Pronom Funció 
sintàctica 

Element a què fa referència  

em CI a mi  

t’ CD personal/ 
C reflexiu 

tu mateix(a) 
 

 

T’ CI a tu 
 

 

l’ 
 

CD la pel·lícula  

la CD la pel·lícula 
 

 

Ho CD que avui tanquem  
 

Catafòric 

Ens C recíproc nosaltres, els que anem al cine cada dia 
 

 

hi CC lloc al cine 
 

 

n’ CD/ CN de pel·lícules 
 

 

ho CD  
això, que la pel·lícula es projectara 

 

l’ CD  
la pel·lícula 

 

hi CC lloc al cine 
 

 

 


