
Pronoms de CD

PRONOMS de 3a persona

CD determinat:
Amb article determinat o 
demostratiu.
El (l’; ‘l), la (l’; -la), els (-los; ‘ls), les 
(-les)

La vaig veure, el va comprar, els vol, les 
admirar

CD indeterminat:
Sense determinant o amb un 
numeral.
En (n’; -ne; ’n)

En volia una

CD neutre:
Això, allò o frase
Ho

Ho he fet

PRONOMS de 1a i 2a persona

1a persona: em, m’, me, ‘m/ ens, -nos, 
‘ns

Em pentino, escolta'm, va mirar-me, 
m'espia

2a persona: et, t’, te, ’t, se, ’s/ us, -vosEt vesteixes, t'envejo, dutxa't, va 
assenyalar-te

Pronoms de CI

PRONOMS de 3a persona

CI:
Una única forma per al singular i 
una única per al plural:
Li (hi en combinació amb el CD), els 
(-los; ‘ls)

Li vaig donar la llibreta , els va comprar 
caramels.

PRONOMS de 1a i 2a persona

1a persona: em, m’, me, ‘m/ ens, -nos, 
‘ns

Em rento les mans, pentina’m el cabell, va 
mirar-me els peus, m’escorcollava la 
cartera.

2a persona: et, t’, te, ’t, se, ’s/ us, -vosEt poses les sabates, t’envejo la sort, 
renta’t la cara, va assenyalar-te el cor

Combinació de Pronoms de 
CD i CI

Quan es combinen els PRONOMS de CD: el, 
la, els, les, en, ho  AMB el CI plural els, primer 
es posa CI i de seguit el CD

Combinacions: els el; els la, els els, els 
les, els en els ho

Els el deixaré, els la va donar, els els 
compraré, els les donaré, els en deixaré, 
els ho diré.

Quan es combinen els PRONOMS de CD: 
el, la, els, les amb el CI singular LI, es posa 
sempre primer el CD i de seguit el CI que 
es transforma en HI 

Combinacions: el li= l’hi; la li= la hi; 
els li= els hi; les li= les hi.

L’hi reglaré, la hi donaré, les hi vull 
comprar, els hi venc. nodo

Quan es combina els CI singula LI amb els 
CD En, Ho, primer es posa el CI i de seguit 
el CD

Combinacions: Li en = li’n; li ho Li'n reglaré, li ho donaré

Quan els pronoms de CI (li/els)  es combinen 
amb els PRONOMS de 1a i 2a persona: 
Canvia a HI.

1a persona: em, m’, me, ‘m/ ens, -nos
M’hi presenten, Ens hi  presenten (hi ha 
diferència de significat amb : me’l 
presenten on me és CI i ‘l CD).

2a persona: et, t’, te, ’t, es, ’s/ us, -vosUs hi presenten ( que no és el mateix que: 
us el presenten)


