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CANVI DE PREPOSICIÓ 
 
Les preposicions ‘en’ i ‘amb’ davant de nom es conv erteixen en ‘de’ o ‘a’ 
(o cap preposició) davant d’infinitiu.  
 
Exemples: 

 
No: Va esforçar-se molt en recuperar la memòria de la guerra. 
Sí: Va esforçar-se molt en la recuperació de la memòria de la guerra. 
Sí: Va esforçar-se molt a recuperar la memòria de la guerra. 

 
 
Esmena, si cal, amb les expressions correctes les f rases següents: 
 

1. La seva missió, si vol col·laborar en la solució d’aquest problema, 
consisteix en convèncer la directora perquè expliqui al president què ha 
passat. 

 
2. Insisteix a demanar el seu suport, encara que no pensa en nosaltres. 

 
3. Pensa en mi i pensa a dir-li que l’esperem aquest vespre a l’hora de 

sopar. 
 

4. Tenia molt d’interès en veure com ha quedat l’exposició d’ençà que es 
va inaugurar el passat mes d’abril. 

 
5. Has pensat en anar-hi? 

 
6. Esperarem a fer-ho després de la pluja. 

 
7. El Comitè de Competició els ha amenaçat amb expulsar-los. 

 
8. N’hi ha prou amb repensar-ho dues vegades per veure que això no va. 

 
9. Les obres consisteixen en netejar l’espai, fer l’adequació del mobiliari i 

pintar la façana de l’edifici. 
 

10. Coincideix plenament en afirmar que les declaracions del ministre sobre 
les dones han estat desafortunades. 

 
11. El va amenaçar amb l’expulsió del camp de joc, però després se’n va 

desdir, i va preferir d’amenaçar-lo amb expulsar-lo de la competició. 
 

12. Tenim molt d’interès en complir els compromisos. 
 

13. Sí que triguen en arribar! 
 

14. Aquesta entitat ja fa prou amb oferir aquests serveis alternatius. 
 

15. Compte amb demanar un augment de sou! 
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16. Coincideixo a dir que és molt amable. 

 
17. No trigaran gens en venir. 

 
18. Confio en aconseguir que millorin la seva competència lingüística. 

 
19. L’oposició insisteix en reduir la despesa pública. 

 
20. Pensa en comprar el llibre per a la classe d’avui, que ens farà falta per 

fer els exercicis. 
 

21. Espera a venir divendres per veure què passarà. 
 

22. En tinc prou amb contractar 10 o 11 persones per a la feina que queda 
per fer. 


