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9. De les formes impersonals (infinitiu, gerundi i participi) dels verbs de la tercera 

conjugació, només duu dièresi el participi. Per tant, adduir s’escriu sense dièresi, però sí 

que en duu adduït. 

———————————————————————————————————————— 

10. Recordau que, com a norma general, el complement directe no duu preposició.  

Casos en què en duu: 
- Quan és un pronom personal fort (mi, tu, ell, ella, nosaltres, vosaltres, ells, elles, vós, 

vostè, vostès):  

  M'ha vist a mi, però també a tu.  
  El van detenir a ell. 

- En casos de reciprocitat: 

  Es miraven l'un a l’altre.  
  No paraven d'interrompre's els uns als altres. 

- En casos d'ambigüitat (el fet que el complement directe es pugui confondre amb el 

subjecte afavoreix la preposició): 

  Als reis els rebran a l’aeroport.  
  El Barça serà campió si guanya a l’Eibar. 

- En casos de complement directe humà o animat desplaçat a l'esquerra o a la dreta: 

  A Serrat el van ovacionar.  
  Aquestes normes no els afecten, als altres socis. 

- Davant  qui,  quin,  quants  (sobretot si hi pot haver confusió entre el subjecte i el 

complement directe): 

  Mireu a qui ha dibuixat la vostra filla  
  A qui estima la mare? / Qui estima a la mare?  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  A quin polític votarà?  
  A quantes persones atenen cada dia? 

- Amb quantificadors pronominals referits a persones com ara  tothom,  tots,  cada 
u, cadascú, qualsevol o ningú la preposició és optativa: 

  Ja han saludat (a) tothom  
  Els van trobar (a) tots reunits  
  Ajudaré (a) qualsevol que m'ho demani  
  No ha vist (a) ningú 

Activitats per practicar la pronominalització del CD: 

 - Activitat 1. 

 - Activitat 2. 

 - Activitat 3. 

 - Activitat 4. 

———————————————————————————————————————————————— 

11. Ja sabeu que el complement de règim verbal és un complement que porta una 

preposició (a, en, amb, de, per…) que vendrà determinada pel verb, és a dir, és un 

sintagma preposicional.  

Cal tenir en compte, però, que si després de la preposició hi trobam un infinitiu, només 

podrà estar introduït per les preposicions de i a. Quan la preposició exigida sigui una 

altra, haurà de canviar-se per una d'aquestes dues. 

 Pensa en el paquet d’arròs, no te l’oblidis que no podrem fer la paella. 

 Pensar a comprar el paquet d’arròs, però no: *Pensa en comprar el paquet d’arròs. 

 Estic d’acord amb la subvenció. 

 Estic d’acord a demanar la subvenció, però no: *Estic d’acord amb demanar la 

subvenció. 
———————————————————————————————————————————————— 

14. El condicional compost es forma de la següent manera:  

[Si + pretèrit plusquamperfet de subjuntiu] + [condicional compost: forma del 

condicional simple del verb auxiliar haver + el participi del verb conjugat]. 
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En les frases condicionals, el verb de l’oració principal ha d’anar sempre en un temps 
condicional: condicional simple si s'expressa la condició en un temps simple; condicional 

compost si s'expressa en un temps compost. No és correcta, doncs, una frase com la 

següent:  

  *Si m’ho haguessis demanat t’hi hagués acompanyat. 

Per tant, la forma correcta és: Si m’ho haguessis demanat t’hi hauria acompanyat. 
———————————————————————————————————————————————— 

15.  L'ús de sinó i si no 

Sinó  és una  conjunció  que indica oposició d'un membre d'una oració respecte el 

membre precedent. Generalment, darrere de  sinó  apareix un sintagma nominal o una 

oració subordinada.  

        No volia fer els deures, sinó que volia anar a jugar. 

Si no és la combinació de si -conjunció- i no -adverbi-. Després de si no, generalment, 

apareix un verb. En alguns casos aquest verb s'elideix. Aquesta elisió s'indica amb una 

coma. 

         Hi aniré jo, si no hi vas tu.  

        Avui has de comprar les entrades; si no, no en trobaràs.

————————————————————————————————————————————————

16. L'ús de per què, perquè i per a què 

Utilitzarem per què en les frases interrogatives directes i indirectes en què es pregunta 

la causa d'un fet, d'una situació, etc. 

 Per què estaves amoïnada?  
 La mare em preguntà per què estaves amoïnada. 

En canvi, usarem per a què en les frases interrogatives en què es pregunta sobre 

la finalitat o la destinació d'un objecte, una acció, etc. 

 Per a què servirà això? 

Emprarem perquè en les oracions subordinades que indiquen el motiu o la finalitat de 

l'oració principal: 
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 Ha anat a dormir perquè estava molt cansada. (causal)  
 Et deixo el llibre perquè el llegeixis. (final) 

Perquè és també un substantiu, el sinònim del qual és raó. Observa que en aquest cas 

utilitzem un article. 

 No et sabria dir el perquè. 
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