
FUNCIÓ  SINTÀCTICA PRONOMS SINTAGMA EXEMPLES 
partitiu en SN indefinit Han menjat els pebres farcits, però encara en queda un subjecte 

No partitiu    
partitiu en SN indefinit Sempre començava els exercicis, però no n’acabava cap 
personal Em, et, es, ens, us SN introduït per a  T’he vist a l’institut encara que tu no m’has vist a mi 

No s’havia pentinat aquest matí i estava fet un margalló 
definit El, la, els, les SN definit Gaudia amb les maduixes, per això son pare les comprava  

CD 

neutre ho Oració, això/allò Pensava que l’endemà estaria millor i ho va encertar 
CI Li/els; em/ens; 

et/us 
SN introduït per a Ens duran les postres quan acaben de dinar 

No li direm les coses que els volíem dir als altres 
en SP introduït per de Tots van veure l’incident encara que ningú no se’n va adonar Complement de règim 
hi SP introduït per a, en, per No t’hi obsessiones, en aquestes històries 

Complement del nom en SP introduït per de Quan arreplegueu les cadires, agafeu-ne un parell 
Abans d’usar aquest aparell, llegiu-ne les instruccions 

Datiu Benefactiu 
Possessiu 
ètic 

Li/els; em/ens; 
et/us 

SP introduït per a Et regalarem un ordinador per al teu aniversari 
Li ploraven els ulls de pelar la ceba 
Ens ha fet un oratge de pena 

D’origen en SP introduït per de En venien carregats amb cireres del poble  Locatiu 
Estàtic 
Direccional 
De trajectòria 

hi SP introduït per a, en, per 

SP dependent de les locucions preposicionals a 

sota de, al costat de, al darrere de, al davant de.. 

Van pujar a la muntanya però no hi van trobar ningú 
Estic al costat de ta casa, ja t’avisaré quan hi arribe 

De companyia 
Instrumental 
De mitjà 
(causal) 

hi SP introduït per amb (sense), (de) Amb Jaume no hi tornaré a jugar més 
Amb el martell hi acabaràs abans  
Amb llençols sintètics no hi puc dormir 
De tuberculosi encara hi mor gent 

Adjunt del 
predicat 

final    
Adjunt 
oracional 

Condicional 
Temporal 
Modal 
aspectual 

   

Impersonal  Es 
hi 

SNs agentius S’han esgotat totes les oportunitats 
A l’etiqueta hi posa la talla 

Atribut  Ho, en, hi Tots els sintagmes No són d’or però ho semblen 
De feliç me’n sent molt 
No eren alts, però hi han esdevingut 

Complement 
predicatiu 

 Hi, en SN, SAdj Abans sempre treballava alegre, ara ja no hi treballa 
A Lluís el van fer associat ahir i hui me’n faran a mi 

Complement 
de manera 

 hi Sadv, SP Sempre mirava de gaidó fins que el van operar i ja no hi mira 
Els meus fills es porten bé excepte quan no s’hi porten  

Inherent (formen verbs pronominals) En, hi, ho, es, 
la/les 

- Ens n’anirem a la nit 
No m’hi veig molt 
M’ho vaig passar de categoria 
Joan es dol del treball 
Les passaran magres 



 


