
EXAMEN DE PRONOMINALITZACIÓ SEGONA AVALUACIÓ (RECUPERACIÓ) 
 
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 altra 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) Esquia a la pista cada dimecres 

Hi esquia cada dimecres / Esquia-hi cada dimecres 
 

b) De l’assumpte traurem l’entrellat. 
L’en traurem / No és possible 
 

c) Va cosir la falda a Marta. 
Li la va cosir/Va cosir-li-la 

 
d) Sóc el millor alumne. 

Ho sóc / No és possible 
 

e)  Ell restaura pintures per a tu. 
Te’n restaura/ No és possible 
 

f) Transporta amb precaució eixa vaixella.  
La hi transporta/ Transporta-la-hi 

 
g) Complica els assumptes a Joan i Glòria. 

Els els complica/ Complica’ls-els 
 

h) Pensa en els moments bons quan t’alces.  
Hi pensa quan t’alces/ Pensa-hi quan t’alces 
 

i) Sempre m’oblide de les respostes. 
Sempre me n’oblide/ No és possible 
 

j) Estic pelant quatre taronges per a vosaltres. 
Us n’estic pelant quatre, vos n’estic pelant quatre/ Estic pelant-vos-en quatre 
 

k) Jo mateix(a) estic acostumant a conduir. 
M’hi estic acostumant/ Estic acostumant-m’hi 
 

l) Tasta les postres de la iaia 
En tasta les postres/ Tasta’n les postres 
 

m) S’ha tornat insuportable. 
Se n’ha tornat/ No és possible 
 

n)  Vaig col·locar aquelles figures al prestatge per a nosaltres.  
Ens els hi vaig col·locar/ Vaig col·locar-nos-los-hi 

 
o) Vam encertar a ell que arribaríem de matí. 

Li ho vam encertar/ Vam encertar-li-ho 
 

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

bé val 3 dècimes 

a) T’hi: Vaig insistir en els papers necessaris a tu 
b) Ens els: Vas portar aquells mobles a nosaltres 
c) Se’m: Va riure’s a mi  
d) Els en: Va donar a elles esperança 
e) M’ho: Va dir a mi que tornaria prompte 

 
 
 



EXAMEN DE PRONOMINALITZACIÓ SEGONA AVALUACIÓ (RECUPERACIÓ) 
 
NOM I COGNOMS 

 
  3a)  Indica la funció sintàctica i l’element a què fan referència i els 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 
 
[...]Amagat sota el matalàs hi havia un petit estilet de ferro amb la punta molt esmolada. L’agafà i amb ell forçà la 
fusta per un indret que ja mostrava algunes osques anteriors. La tapa saltà amb rapidesa. Vives l’enretirà de 
seguida i, de dins d’aquell cau, tragué un objecte voluminós cobert per un folre protector de vellut negre. 
Sabia que no tenia temps a perdre, que cada segon que s’estava en aquella casa el perill que els soldats anaren 
per ell augmentava. Però malgrat això, no pogué evitar d’obrir l’embolcall una vegada més i d’assegurar-se que hi 
era. Havia d’estar-hi, no podia ser de cap altra manera, però sentia un estúpid temor supersticiós que no silencià 
fins que descobrí el que amagava el sac obscur. 
Malgrat la dèbil llum que produïa la metxa d’oli, Daniel Vives pogué veure el llibre perfectament. Amb la mà 
acaronà el color roig de les tapes, les lletres daurades del títol, la pell tibant del llom i, finalment, l’obrí gairebé a 
l’atzar per llegir un passatge del començament. Tal com imaginava, se’l sabia de memòria.  
Però no era moment de lectures. Introduí el llibre en la seua funda, tornà a posar la fusta al lloc i dissimulà 
l’amagatall bufant la pols dels voltants. No es donà per satisfet fins que aconseguí oferir una aparença homogènia 
al terra. Sabia que quan ells arribaren escorcollarien tota la casa a consciència i no volia que trobaren aquell 
amagatall perquè això els faria sospitar que ell podia tenir el llibre. Per un instant tornà a sentir que les llàgrimes 
pugnaven per eixir-li dels ulls. Pensar en les seues coses regirades per aquells maleïts li feia venir basques, i 
pena, i ràbia, i impotència.  
D’una revolada s’aixecà, empenyé el llit fins al seu lloc i eixí de la cambra. En el pis de sota, embolicà el volum 
amb una tela i hi posà alguna roba per encobrir-ne les formes. No volia que si algú el veia pel carrer poguera 
intuir que duia un llibre a les mans. La ciutat era plena d’espies desitjosos de parlar sobre gent com ell i no podia 
córrer cap risc. 
Es vestí amb rapidesa i embotí en una petita bossa de cuir les escasses monedes que guardava i les pertinences 
que tenien algun valor. La resta no podria anar amb ell. A la biblioteca, s’acumulaven molts llibres i molts escrits, 
però n’hi havia alguns que eren especials i que estaven dissimulats entre les pàgines de les desenes de volums 
dels prestatges. Agafà aquests escrits i els llançà a la llar de foc. 

 [...] 

        (L’estany de foc, Silvestre Vilaplana) 
 

Pronom Funció 
sintàctica 

Element a què fa referència 

L’ 
 

CD el petit estilet de ferro 

l’ 
 

CD la tapa 

hi CC Lloc dins/davall l’embolcall 
 

l’ CD el llibre 
 

se CD personal 
(Reflexiu) 

ell mateix(a) 
 

els 
 

CI als soldats 

-li CI a ell (Daniel Vives) 
 

hi CC Lloc al voltant del volum 
 

-ne C Nom  
del volum 

el CD a ell (Daniel Vives) 
 

n’ CD llibres i escrits 
 

els 
 

CD aquests escrits 

 


