
Llengua catalana 2n batxillerat 

Repàs de pronoms febles i pronoms relatius 
 

Completa els buits amb una combinació  

a) Ell és tan mentider que no _el /se’l______ creu ningú. 

b) Ha vist una jaqueta molt bonica per a la Carme i __LA HI_________ ha comprat. La: la 

jaqueta / a la Carme= li 

c) Doneu més alegria als vostres amics. Doneu__-LOS-EN_________ més. 

d) Estava tipa que deixés la roba bruta per terra i, finalment, __li ho________va dir. 

e) Va oferir turrons als turistes. Va oferir__-los-en_________ 

f) Aquest jersei tan vell, _TE’L_______ tornaràs a posar? 

g) Després de l’accident, el comissari el va interrogar i ell _LI HO_______va explicar tot. 

h) Als nens, cal que _ELS______ aviseu que la sortida serà a les vuit del matí. 

i) D’ensaïmades, al Josep, _LI’ N____________ ha portat quatre de cabell d’àngel. 

j) D’aquests pastissos que es fan ara amb tant de sucre per sobre  no _SE’N______ 

poden menjar cada dia. 

k) Si us plau, deixi’m el tornavís i _L’HI________ tornaré de seguida. 

l) No sé si telefonar_-LI____ o escriure_-LI______  un missatge. No sé què___LI____ 

agrada més. 

m) La teva arribada l’ha posat molt nerviosa._LA HI_______ ha posat. S’HI 

n) No pensa mai a fer-se el llit. No __HI_____pensa mai. 

o) Té la increïble idea que la roba neta va tota sola de la màquina de rentar al seu calaix.  

Un dia __SE LA_______ trobarà dins tota florida.  /SE LA HI 

p) Està acostumada que els pobles tinguin una zona de vianants. Però els governants que 

hem tingut fins ara ni _S’HO_____ han plantejat. 

q) Crida els nens i digues__-LOS______ que és hora de berenar. 

 

Omple els buits amb els relatius corresponents. 

a) El televisor QUE ens vau regalar era antiquat. 

b) El bàtik DE QUÈ / DEL QUAL et parlo és el que vam comprar al mercat de Kenya. 

c) El balancí A QUÈ / AL QUAL es referia era el que tenien els amics francesos. 

d) Els diners  AMB QUÈ / AMB ELS QUALS  comptàveu s’han fos. 

e) El parc, els gronxadors DEL QUAL  s’han rovellat, és al costat de casa. 

Corregeix, si cal. 

a) No en té prou amb el que li donen. CORRECTA [= AQUELL QUE] 

b) Els que van recollir la ferralla, l’han anat a vendre. CORRECTA [= AQUELLS QUE] 

c) No sap mai de que s’està parlant.  DE QUÈ (hi faltava l’accent) 

d) El ficus amb que ha xocat era immens. Això li passa per caminar parlant pel mòbil. 

AMB què (Hi faltava l’accent) 

e) La parra a la que ha fet una foto és a la terrassa. A LA QUAL / A QUÈ 


