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Nom i cognoms: 

Data: 
 

El pronoms personals forts i febles 
 

1. Localitza, en el text, els pronoms personals forts i copia’ls allà on 
correspongui, en un quadre com el que hi ha a continuació: 
 
Nosaltres volíem anar a pescar, però ell no ho volia de cap manera. Jo vaig 
decidir marxar tant sí com no, però elles es van quedar intentant convèncer-lo. Si 
tu no haguessis estat tan persuasiu, encara seríem allà. Vosaltres no us imagineu 
les ganes que teníem de tocar el dos! 
 

 singular plural 

1a persona   

2a persona   

3a persona   

 
2. Substitueix els subjectes per pronoms personals forts. 
 

 L’Arnau i tu escriviu l’anunci. 
 

 

 Mercè, recull els exàmens. 
 

 

 L’Elsa esborra la pissarra. 
 

 

 Aquells nois s’interessen pel projecte. 
 

 

 En Pau i jo pintem el mural a classe. 
 

 

 L’Imma i l’Anna són amigues des de petites. 
 

 
3. En quins casos escrivim els pronoms vostè i vostès? Amb quina persona 

del temps verbal es conjuguen? Posa’n exemples. 
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4. Completa amb els pronoms adequats. 
 

 ____________ treballaves al supermercat. 

 ____________ era modista en un taller del centre. 

 ____________ busco la manera de no barallar-m’hi. 

 ____________ són els jugadors seleccionats. 

 ____________ venem roba a metres. 

 ____________ plantegeu el problema a la directora del centre. 
 

5. Fixa’t en les paraules destacades i respon. 

 
 

 Les paraules destacades, poden aparèixer soles? 
 

 

 

 Què acompanyen: el nom o el verb? 
 

 
Recorda 

Els pronoms personals febles, tot i que fan referència a un nom, sempre 
acompanyen un verb i no poden anar mai sols: et preparo, em fas. 
Tenen diferents formes segons el lloc que ocupen i el verb que acompanyen. 
Alguns són: em, et, es, ens, us, els, li, ho... 

 
6. Escriu el pronom adequat a cada cas: 
 

 
__agrada que __ preparis l’esmorzar, però prepara__ coses bones! 

 __interessa que __ facin bona propaganda. Doncs, espavila__! 

 
__ pensàvem que no vindries. __ agafes desprevinguts... 

 
Dóna__ més sorpreses com aquesta! 

 
__ han regalat tot això, ara explica__ que ho han de tornar. 

 

Et preparo 
l’esmorzar? 

 

Per què no li fas un 
entrepà de fuet, que ja 

està tallat? 
Sí! Em fas un entrepà 

de formatge? 

 


