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Procés d'escriptura de la combinació de dos pronoms febles

Els pronoms febles (2)

1
Hem d'escriure una
combinació de pronoms.  

Si tu no vols  comprar caramels
a  l'Ot, ___  ___ compraré jo.  

La Júlia ha vist  una bossa molt
maca. ___ ___ regalaré pel seu
aniversari.

11
Si hi coincideix, ja podem
escriure la combinació.
 
Si no hi coincideix, hem
de triar la forma estàndard
i ja podem escriure la
combinació.

n'hi = li'n
 

li'n

Li'n compraré jo.

/ /l'hi = la hi
 

la hi

La hi regalaré pel seu aniversari.

10
Comprovem si la forma
col·loquial coincideix amb
la forma estàndard.
      

forma col·loquial:  n'hi
forma estàndard:  li'n        

forma col·loquial:  l'hi
forma estàndard:  la hi

9
Determinem la forma
de la combinació
resultant.

li'n la hi

8

Combinem els pronoms
col·locant-los en l'ordre
adequat (CI + CD).
                 

li             en li             la

7
Pronominalitzem
els complements.
                

en           li                 
        

la            li   

6

Identifiquem els
complements que s'han
de pronominalitzar.             

caramels a l'Ot
     CD       CI           

la bossa a la  Júlia
     CD        CI

5 Identifiquem els
complements del verb.
         

Compraré
caramels a l'Ot jo
     CD       CI     

Regalaré la bossa a la Júlia
                    CD         CI
pel seu aniversari
          CT

4
Identifiquem el subjecte i
el predicat.      

P: Compraré caramels a l'Ot
S: jo

S: (jo)
P: Regalaré la bossa a la Júlia
    pel seu aniversari

3
Reconstruïm aquesta
oració tenint en compte
els referents.
     

Compraré caramels a l'Ot  jo.
Regalaré la bossa a la Júlia pel
seu aniversari.

2
Aïllem l'oració on hem
de fer la substitució
pronominal.

___ ___ compraré jo. ___ ___ regalaré pel  seu
aniversari.

 Pronoms que no s'apostrofen mai

les

li

hi

ho

us

Ens les escoltemMe les miro

Li ho faran

Se n'hi va

Els ho retreu

Us en trec

Escolteu-vos-les

Escriu-li-hi

Ajudeu-nos-hi

Digueu-los-ho

Aneu-vos-en

Mira-te-les

Porta-li'n

Esforça-t'hi

Emporta-t'ho

Vol veure-us-hi

Li n'arreglo

L'hi afegia

T'ho admetrà

Us la inclouré

 L'apòstrof, tan a la dreta com sigui possible

Davant el verb

M'agrada
T'adones d'això
 

Me'l quedaré
Te'n fas creus
  

Me l'hauria de quedar
Te n'adones
 

Darrere el verb

Doni'm el carnet
Compra't una entrada

Doni-me'l 
Compra-te'n una

-

 Tipus d'enllaç de dos pronoms febles amb el verb

Davant el verb

espai · espai
Els dos pronoms no
s'apostrofen entre ells i el
segon no s'apostrofa davant
el verb.

espai · apòstrof apòstrof · espai 
El segon pronom
s'apostrofa davant el verb.

Els dos pronoms s'apostrofen
entre ells i el segon no
s'apostrofa davant el verb.

us els oferirà
els hi acosta
            

us l'oferirà
se t'acosta           

te'ls oferirà
se'ns acosta

Darrere el verb

guionet · guionet
Els dos pronoms no
s'apostrofen entre ells
i el primer no s'apostrofa
darrere el verb.

guionet · apòstrof apòstrof · guionet
Els dos pronoms
s'apostrofen entre ells.

Els dos pronoms no
s'apostrofen entre ells i el
primer s'apostrofa darrere
el verb.

compreu-vos-els
estalvieu-nos-els
          

compra-te'ls
estalvia-me'ls           

compra'ns-els
estalvia'ls-hi



Formes estàndard i formes no normatives en les combinacions pronominals complexes més habituals

Pronoms 

 li

  el       li'l

l'hi*

els hi*

l'hi*

n'hi*    

l'hi*

els hi*    

els hi*

els hi*

els hi*

els hi*

els*

els*

el*

l'*

el*

l'*

la*

l'*

la*

l'*

les*

les*

en*

n'*

ho*

    ens en*

    us en*

l'hi -l'hi  l'hi  Donarem el cotxe a la Tània

 Donarem la moto a la Tània

 Donarem els documents a la Tània 

 Podrem donar els documents a la Tània

 Donarem les acreditacions a la Tània

 Donarem a la Tània el que ens ha demanat

 Portarem proves a la Tània

 Aportarem proves a la Tània

 Escriurem a la Tània a Sant Petersburg

 Donarem el vistiplau als veïns

 Podrem autoritzar el festival als veïns

 Donarem la conformitat als veïns

 Podrem autoritzar la festa als veïns

 Donarem els permisos als veïns

 Podrem donar els permisos als veïns

 Donarem les llistes als veïns

 Podrem donar les llistes als veïns

 Donarem als veïns el que demanen

 Podrem donar als veïns el que demanen 

 Donarem temps als veïns

 Alliberarem els veïns d'aquest embolic 

 Podrem alliberar els veïns d'aquest embolic

 Portarem els veïns a l'oficina

 Podrem portar els veïns a l'oficina

 Traurem l'Oriol d'aquest embolic

 Alliberarem l'Oriol d'aquest embolic

 Portarem l'Oriol a l'oficina

 Podrem portar l'Oriol a l'oficina

 Traurem la Glòria d'aquest embolic

 Alliberarem la Glòria d'aquest embolic

 Portarem la Glòria a l'oficina

 Podrem portar la Glòria a l'oficina

 Traurem les companyes d'aquest embolic

 Alliberarem les companyes d'aquest embolic 

 Portarem les companyes a l'oficina

 Portarem carpetes a l'oficina

 Podrem portar carpetes a l'oficina

 Portarem això a l'oficina

 Ens recordarem sempre del seu estil

 No ens oblidarem mai del seu estil

 Us recordareu del seu estil

 Recordeu-vos del seu estil

-l'hi

'ls-hi

-les-hi

'ls-en

'ls-hi

-l'hi

   -les-hi

   -n'hi

   -l'hi

   'ns-en

   -us-en

els hi

 les hi

els en

els hi

l'hi

les hi

n'hi

l'hi

ens en

us en

-la-hi

'ls-hi

-los-hi

-les-hi

-li-ho

-li'n

-li-hi

'ls-el

-los-el

'ls-la

-los-la

'ls-els

-los-els

'ls-les

-los-les

'ls-ho

-los-ho

'ls-en

-los-en

'ls-hi

-los-hi

-l'en

-l'hi

-la'n

-la-hi

-les-en

-les-hi

-n'hi

-l'hi

'ns-en

-nos-en

-us-en

-vos-en

la hi

els hi

les hi

li ho

li'n

li n'

li hi

els el

els l'

els la

els l'

els els

els les

els ho

els en

els n'

els hi

l'en

el n'

l'hi

la'n

la n'

la hi

les en

les n'

les hi

n'hi

l'hi

ens en

ens n'

us en

us n'

      li la

      li'ls

      li les

      li ho

      li'n

      li hi

      els el

      els la

      els els

      els les

      els ho

      els en

      els hi

      l'en

      l'hi

      la'n

      la hi

      les en

      les hi

      n'hi

      l'hi

      ens en

      us en

  la

  els

  les

  ho

  en

  hi

  el

  la

  els

  les

  ho

  en

  hi

  en

  hi

  en

  hi

  en

  hi

  hi

  hi

  en

  en

 els

 el

 la

 les

 en

 ho

 ens

 us

Combinació

Formes estàndard

normatives

dav. verb dav. verbdav. verbdarr. verb darr. verb

normatives no normatives*

Formes col·loquials

-l'hi*

'ls-hi*

-els-hi*

-l'hi*

-n'hi*

-l'hi*

'ls-hi*

-els-hi*

'ls-hi*

-els-hi*

'ls-hi*

-els-hi*

'ls-hi*

-els-hi*

'ls-hi*

-els-hi*

'ls* 

-los*

'ls*

-los

'l*

-lo*

'l*

-lo*

-la*

-la*

-les*

-les*

-ne*

-ho*

-ze'n*

-ze'n*

darr. verb
Amb complements

Oracions 

Amb pronoms

normatives no normatives*

 L'hi donarem

 La hi donarem

 Els hi donarem

 Podrem donar-los-hi

 Les hi donarem

 Li ho donarem

 Li'n portarem

 Li n'aportarem

 Li hi escriurem

 Els el donarem

 Podrem autoritzar-los-el

 Els la donarem

 Podrem autoritzar-los-la

 Els els donarem

 Podrem donar-los-els

 Els les donarem

 Podrem donar-los-les

 Els ho donarem

 Podrem donar-los-ho

 Els en donarem

 Els n'alliberarem

 Podrem alliberar-los-en

 Els hi portarem

 Podrem portar-los-hi

 L'en traurem

 El n'alliberarem

 L'hi portarem

 Podrem portar-l'hi

 La'n traurem

 La n'alliberarem

 La hi portarem

 Podrem portar-la-hi

 Les en traurem

 Les n'alliberarem

 Les hi portarem

 N'hi portarem

 Podem portar-n'hi

 L'hi portarem

 Ens en recordarem sempre

 No ens n'oblidarem mai

 Us en recordareu

 Recordeu-vos-en

 L'hi donarem*

 Podrem donâ'ls-hi*

 Els hi donarem*

 L'hi donarem*

 N'hi portarem*

 N'hi aportarem*

 L'hi escriurem*

 Els hi donarem*

 Podrem autoritzâ'ls-hi*

 Els hi donarem*

 Podrem autoritzâ'ls-hi*

 Els hi donarem*

 Podrem donâ'ls-hi*

 Els hi donarem*

 Podrem donâ'ls-hi*

 Els hi donarem*

 Podrem donâ'ls-hi*

 Els alliberarem*

 Podrem alliberar-los*

 Els portarem*

 Podrem portar-los*

 El traurem*

 L'alliberarem*

 El portarem*

 Podrem portar-lo*

 La traurem*

 L'alliberarem*

 La portarem*

 Podrem portar-la*

 Les traurem*

 Les alliberarem*

 Les portarem*

 En portarem*

 Podem portar-ne*

 Ho portarem*

 No ens en oblidarem mai*

 Recordeu-ze'n*
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