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 ACCENTUACIÓ I DIÈRESI 
 
1. Accentua totes les paraules que calgui de les paraules agudes que tens a 

continuació: 

 
jardi, pais, canço, camio, alli, aqui, arros, pero, cantes, aixo, gairebe, pogues, pages, 

despres, carreto, cafe, nomes, fare, faran, Ramon, passeges, segon, exclos, aten, irlandes, 

rodo, compraras, palau, cigro, intern, pure, germa, nervios, algu, congres, plataner, autobus, 

nove, perque, excursio, espos, maquina, suplica. 

 
2. Accentua totes les paraules que calgui de les paraules planes que tens a 

continuació: 

 

pomes, portessim, prestec, pressec, barraca, public, origen, fenomens, cervol, tinguerem, 

economia, tinguereu, nuvol, policia, telefon, mobil, compressiu, estomac, correr, solid, 

caracter, castig, angel, obrissiu, recorrer, creixer, neixer, erem, ereu, il·logic, plastic, debil, 

temer, fotograf, fotografia, diguessiu, diguessin, suplica, maquina. 

 
3. Accentua totes les paraules que calgui de les paraules esdrúixoles que tens a 

continuació: 

esglesia, ciencia, historia, victima, gloria, victoria, intendencia, estatua, formula, familia, 

infancia, polvora, quilometre, industria, colonia, solitaria, anima, memories, gabia, miseria, 

independencia, materia, tombola, influencia, galaxia, farmacia, Eulalia, assitencia, maquina, 

suplica. 

 
4. A cada un dels titulars de diaris següents hi ha almenys dues paraules que han 

de dur accent. 

1. La crisi economica afecta el camping. 

2. Prego popular contra l’austeritat, imaginacio. 

3. La nit del correfoc, el centre hospitalari tindra un servei d’urgencia d’oftalmologia. 



4. Aquest hivern es podra anar al poble per un cami asfaltat. 

5. Nova polemica en la sanitat britanica. 

6. Gran violencia en un temporal a Asturies. 

7. Solsona esdeve plato de cinema uns quants dies. 

8. L’illa de la fabrica nova, un espai pendent de solucio. 

9. El servei d’informacio de bloc obrira les portes la setmana vinent amb una nova 

fesomia. 

10. Conservatori i arts i oficis obren un periode d’inscripcio. 

 

5. Escriu els accents que falten en aquesta recepta de cuina. 

Mandarines marinades. 

Les mandarines son originaries de les zones tropicals de l’Asia. N’hi ha quatre grans 

varietats: les clementines, d’un color taronja intens i sense llavors; les clemenvilles, més 

grosses i sucoses; les hibrides, riques en sucres i acids organics, i les satsuma, originaries 

del Japo. El millor indicatiu de qualitat no es tant el color com la seva olor, dolça i molt 

intensa. No us les deixeu prendre. Es poden menjar en qualsevol moment del dia, tant a les 

postres, com per berenar o esmorzar. Recordeu que menjar fruita cada dia es basic per 

seguir una bona alimentacio. i posats a triar: la mandarina es una gran eleccio! 

 
Procediment 

1. Netegeu totes les menes de fulles. 

2. Talleu les maduixes en lamines fines amb l’ajut de la mandolina. 

3. Feu la vinagreta i fiqueu-la dins d’un aspersor per no utilitzar-ne una quantitat excessiva 

i pansir les fulles. Interessa que quedin amb una textura ferma. 

4. Talleu a lamines de nou amb la mandolina, al mes fines possible. 

5. esteneu les fulles en una safata i ruixeu-les amb la vinagreta. 

 



6. En el plat on voleu presentar l’amanida, feu una primera capa amb les fulles verdes mes 

fortes, el lollo i les fulles de mostassa. 

7. Poseu-hi unes lamines de maduixa, una mica de nou i les flors mes consistents, sense 

posar-hi vinagreta per tal de no pansir els petals. 

8. Feu una altra capa de fulles, poseu-hi la magrana i mes flors, i aixi successivament fins 

a elevar un volum d’aromes fins i penetrants. 

9. Al capdamunt podeu les flors mes delicades. 

10. Al voltant de l’amanida podeu la gelatina de violetes, uns grills de magrana i uns filets 

de nous. 

 

6. Escriu la dièresi als mots que n’hagin de dur, segons les normes esmentades. 

1. adequi, unguent, ambiguitat, questió. 

2. diurn, traduies, produien, produit. 

3. estudii, canviin, renunciis, negociin 

7. Canvia el nombre dels mots següents: els que estan en plural, escriu-los en singular, 

i a la inversa. 

1. veïns.............................;reduíem....................................; genuí .......................................; 

2. que suïn...............................; ell traduïa ...............................; paraigües ..........................; 

3. agraeixo .............................; intuïssis ....................................; suïssos ............................; 

4. país ...................................; llengua ......................................; veia ...................................; 

5. produíeu ................................; construïssin ................................; tradueix ......................; 

 8. Subratlla la vocal tònica i escriu les dièresis que calgui damunt les formes verbals 

següents. 

1. En Joan estudia força; tu cal que estudiis més. 



2. Canvia’t el cotxe i renuncia a la moto. 

3. Els prego que no copiin a l’examen; que no continuin fent-ho. 

4. Canviin l’oli del motor; envii’m la factura per correu. 

5. Convé que negociis amb el director el nou conveni. No menyspreis la teva habilitat 

negociadora. 

9. Fixa’t que els verbs acabats en vocal més –ir, com ara traduir, conduir, duen dièresi 

a les formes no accentuades. 

Accentua i escriu les dièresis on calgui: 

1. traduia. Traduies, traduiem, traduieu, traduien. 

2. conduim, conduiu, conduis, conduissis, conduissim, conduissiu, conduissin. 

10. Escriu l’accent i la dièresi als mots de les frases següents que n’hagin de dur 

En Marius traduia de l’ucraines al català. 

La Lluisa toca l’harmonium molt bé. 

En Lluis fa un programa diurn a la radio, produit per la BBA. 

Agraint-li la seva invitacio, els saludem cordialment 

No ho hem entes tot, pero n’hem deduit el sentit. 

Tenia la intuicio que era la llet homogeneitzada el que li produia cremor d’estomac. 

L’empresari arruinat se suicida el mes passat. 

Diuen que encara han reduit mes el pressupost d’enguany. 

La festa no fou tan lluida com s’esperava. 

Creia que els astres influien sobre el desti dels homes. 

Estan construint una residencia per a ancians. 



Coia la verdura amb aigua mineral. 

No duia el carnet de conduir i, per aixo, el guardia el volia arrestar. 

Avui han detingut diverses persones que feien contraban de cocaina. 

Han ordenat que evacuin tota la cruilla afectada. 

 
 CATEGORIES GRAMATICALS 
 

1.Indica si els femenins i plurals següents són correctes o no: 

AL·LOTES és el plural d’AL·LOTA    veritat     fals 

 

TAULAS és el plural de TAULA   veritat     fals 

 

El plural de REDÓ és REDÓS   veritat     fals 

 

Les formes del femení i plural de VERD són VERDA-VERDS-VERDES       veritat    fals 

 

El femení de l'adjectiu ESPECIAL és igual que el masculí: ESPECIAL. Els plurals també 

són iguals: ESPECIALS   veritat     fals 

 

El femení de METGE és METJA  veritat     fals 

 

El plural de FELIÇ és FELIÇS   veritat     fals 

 

2.  Escriu totes les formes (masculí singular, femení singular, masculí plural, femení 

plural) d'aquestes paraules: 

 ALT _________________________________________________________________________ 

VERD  _______________________________________________________________________ 

GROCS_______________________________________________________________________ 

ROIG_________________________________________________________________________ 

SIMPÀTICA___________________________________________________________________ 



NERVIOSES___________________________________________________________________ 

CASTELLANS_________________________________________________________________ 

ATREVIT______________________________________________________________________ 

LLOP_________________________________________________________________________ 

IMPORTANT __________________________________________________________________ 

 

3.Marca les paraules que són determinants, de qualsevol tipus: 
 
AQUESTA 
 

XIQUET LES SEUES TRES LLEIG 

LES 
 

ANAVA POQUES BÉ ALGUNA 

 

4. Marca les paraules que són demostratius: 

EL NOSTRE AQUELLES LA 

AQUELL AQUEIXA MEVA 

 

5. Marca les paraules que són possessius: 
 
PROU 
 

LA NOSTRA ELS SEUS 

EL TEU UNES AQUEIXES 
 

 
6. Digues si les paraules en negreta són adverbis, preposicions, locucions adverbials o 

locucions prepositives. 

-Vaig pensar en tu._________________________________________________________ 

-Lluita a causa de les retallades.______________________________________________ 

-«Entre el cel i la terra» és una novel·la de Gerard Quintana.________________________ 

-Vine de pressa.__________________________________________________________ 

-Va realitzar els deures a corre-cuita._________________________________________ 

 

7. Redacta dues oracions amb cada mot, en una ha de fer d’adjectiu i en l’altra de 

substantiu. 



Groc ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Babau__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 Revista_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Treballadora_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 Savi____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

8. Digues la categoria gramatical dels mots en negreta. 

-El viu és gran.___________________________________________________________ 

-El saber i el fer són dues maneres d’actuar.____________________________________ 

-Em fascina el roig.________________________________________________________ 

-L’espera és el parc més gran diu la cançó._____________________________________ 

-No entenia el perquè._____________________________________________________ 

 

9. Assenyala els adjectius i els substantius d’aquest fragment literari. 

A un altre li hauria dit ras i curt que no. Tota la nostra activitat, normalment, es limitava a 

informes comercials, d’empleats, prematrimonials, solvències econòmiques i assumptes 

semblants d’un compromís relatiu, i mai no ens havíem embolicat en cap afer prou dubtós 

per a cridar l’atenció de la policia, que no, cal dir-ho, no hauria pas tolerat que els nostres 

serveis li fessin la competència. Al senyor Jordana, però, li devia alguns miraments. 



Era un bon client, potser el millor, i no podia pas oblidar que prop de quatre anys enrere, en 

obrir l’agència, va confiar-me la informació de tot el personal, obrers, obreres i empleats 

administratius, que sol·licitava un lloc a la filial que casa Serveis i Mecanisme, SA obria a 

les Corts. En conjunt, prop de tres-cents informes que ens ocuparen vuit mesos seguits i 

ens permeteren d’enfocar el futur amb confiança. 

SUBSTANTIUS ADJECTIUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Escriu l’article corresponent. 

___Intel·ligència ____ ull ____ ídol ___anormalitat ____ ús 

____ essa ____ Isabel ____ira ____ interès ____ illa 

____ iaia ____ ungla ___ higiene ____ unió ____ humitat 

____ hivern ____ injecció ____ idea ____ instància ____ ostatge 

____ urna ____ hisenda ____Irene ____ italiana ____única 

____instal·lació ____ història ____ asimetria ____ infermera ____ erra 

____ humiliació ____historiador __una i __altra ____ humorista ____humanista 

____Imma ____humanisme ____ hall ____hàmster ____humanitat 

  

11. Escriu en singular. 



LES UNGLES  ELS IANQUIS  

LES IMPORTÀNCIES  ELS HOSPITALS  

LES ÚLCERES  LES INNOVACIONS  

ELS HUMORISTES  LES INTENCIONS  

ELS IUGOSLAUS  LES UNIVERSITATS  

LES ECONOMIES  LES ESPERANCES  

LES IDEOLOGIES  LES 

IMMORALITATS 

 

LES HIENES  ELS IOGURTS  

LES INTRIGUES  LES EMES  

LES HIPOTEQUES  ELS INSULTS  

 

SINTAXI. ORACIÓ SIMPLE. 

 

1. Analitza sintàcticament les oracions següents. 

  

 Una carta va ser escrita pel president del Comitè a la Comissió investigadora. 

  Els estudiants obren la llibreta ràpidament amb l’entrada del professor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ara, a causa d’aquest escrit, dubteu de les nostres paraules. 

 



 

 

 

 Un pallasso va espantar la pobra criatura al Circ Cric. 

 

 

 

 

 

 Aquest edifici del centre de la ciutat no és alt. 

 

 

 

 

 

 Accediren a la prohibició de la manifestació, els jutges. 

 

 

 

 

 

 

 



 Aquest matí, el jugador de beisbol, Robert Puigdallonses, ha llançat la pilota al 

seu company, amb la  força del bat, des d’un costat del camp a l’altre. 

 

 

 

 

 

 

 

 Els aspirants a la plaça de presentador han estat col·locats al seu lloc pel 
regidor del programa. 

 

 

 

 

 

 

 Des de temps immemorials i amb el seu poder, la riquesa tempta els humans 
cobejosos. 

 

 

 En l’inici de la reunió, l’experimentat escalador parlà de l’excursió del 
diumenge següent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Digues si en les oracions subratllades hi ha subjecte el·líptic (SE), predicat el·líptic 

(PE) o són impersonals (I). 



 SE PE IMP 
a) ____ Demà anirem a Tiana. 
b) ____ Qui t’ha dit això? El meu germà. 
c) ____ No fan cas de res. 
d) ____ Feia un fred glacial. 
e) ____ Qui vol jugar amb mi? Jo 
f) ____ Què volia la minyona? Demanava la clau de l’armari. 
g) ____ A quina hora vindrà el teu germà? Vindrà a dos quarts de 
vuit. 
h) ____Què tens? Tinc mal de cap. 
i) ____ Oi que és metge el germà de l’Esperança? Si, el meu germà. 
j) ____ Tota la nit ha plogut. 
k) ____Qui és aquell que ha entrat? És el meu cunyat. 
l) ____ On anireu? Anirem a la serra del Corredor. 
m) ___ Porta’m un llibre. 
n) ___ En Joan prou va venir; però no em va contar res de nou. 
o) ___ D’on venia el ten amic? Venia del Cercle Artístic. 
p) ___ Qui t’ho ha contat? Un amic del meu pare. 
q) ___ En Xavier s’ha examinat, i ha tret excel·lent. 
 

   

ORACIÓ COMPOSTA. JUXTAPOSADA I COORDINADA. 

 

1. Analitza sintàcticament les oracions compostes coordinades següents: 

 

Em costa molt la sintaxi i cada any n'he d'estudiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cantant presentarà el seu darrer disc en el concert i també hi repassarà els seus èxits. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Alguns venedors no faran gaires ofertes ni abaixaran els preus de les peces de temporada. 

 

 

 

Els alumnes aproven les assignatures o els professors els les suspenen. 

 

 

 

 

 

 

Em costa molt la sintaxi i cada any n'he d'estudiar. 

 

 

 

 

 

 

 

El cantant presentarà el seu darrer disc en el concert i també hi repassarà els seus èxits. 

 



 

 

 

 

Alguns venedors no faran gaires ofertes ni abaixaran els preus de les peces de temporada. 

 

 

 

 

Els alumnes aproven les assignatures o els professors els les suspenen? 

 

 

 

 

 

 

 

S'havia preparat la prova a consciència i tanmateix estava ben nerviosa. 

 

 

 

 

 

 

En Miquel estava fart de la seva insistència, de manera que li ho va dir clarament. 

 



 

 

 

 

 

M'interessa molt aquesta conferència, per tant, hi arribaré prest. 

 

 

 

Ara té una idea brillant, ara se sent un fracassat. 

 

 

 

 

 

Les manifestacions ciutadanes varen ser multitudinàries, però el govern va mantenir la seva 

política. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Transformeu les oracions juxtaposades en coordinades, unint-les amb un nexes 

sempre diferent. Digueu el tipus d’oració coordinada obtinguda. 

 

1. M’agraden les galetes dolces, no les saldes. 



__________________________________________________________________________________ 
 
2. Va destapar el cava; va fer un forat en el sostre. 

_________________________________________________________________________ 
 
3. Aviat m’instal·laran correu electrònic a casa: estaré més ben comunicat. 

_________________________________________________________________________ 
 
4. Viu en una casa cantonera: s’està a l’encreuament entre dos carrers. 

_________________________________________________________________________ 
 
 

 

5. No canta, destrossa les orelles. 

_________________________________________________________________________ 
 
6. Es dutxava cada dia. Sempre feia pudor. 

_________________________________________________________________________ 
 
7. No hi vagis ara; ves-hi més tard. 

_________________________________________________________________________ 
 
8. S’enfada com una mona, riu com un beneit. 

_________________________________________________________________________ 

 

3. Uneix les dues oracions a través de nexes de coordinació. Substitueix els elements 

repetits per pronoms febles. 

1. La senyora Lola té un gos. Han pres el gos a la senyora Lola. 

_________________________________________________________________________ 

 

2. L’Àngel renta la roba als seus pares. L’Àngel deixa que la seva germana estengui la roba 

als seus pares. 

_________________________________________________________________________ 

 

3. Els alumnes han buscat una ratapinyada per l’institut; els alumnes no han trobat encara 

aquesta ratapinyada per l’institut. 



_________________________________________________________________________ 
 
4. No vull parlar amb ella per telèfon; m’estimo més parlar amb ella personalment. 

_________________________________________________________________________ 

 

5. Avui no et podré dur el gos a cal veterinari. Hauràs de dur el gos a cal veterinari tu mateixa. 

_________________________________________________________________________ 

 

 

6. Els pares ja no poden acompanyar les filles a un centre tan allunyat. Caldrà que els pares 

trobin un servei de microbús que pugui acompanyar les filles a un centre tan allunyat. 

_________________________________________________________________________ 
 
7. La Carme s’ha afanyat molt a enllestir l’article. No és segur que publiquin l’article a la 
Carme. 

__________________________________________________________________________________ 
 
8. La Mariona renta la cara a les nines. El seu germà eixuga la cara a les nines. 

_________________________________________________________________________ 

 

9. El pare vol apedaçar els pantalons al seu fill gran. Aquest no deixa ni tocar els pantalons 

al seu pare. 

_________________________________________________________________________ 

 

10. Destria d’entre aquestes oracions les juxtaposades i les coordinades. Si són 
coordinades, indica’n el tipus. 

 Juxt.  Coord. Tipus. 
1.Àngel va explicar que Miquel jugava amb foc. 
2.Han decorat la casa com els va dir la decoradora. 
3.Preferesc que sortim de casa prompte. 
4.Abandoneu el pati de butaques sense que ningú se 
n’adoni. 
5. Fes el treball de Monogràfic o llegeix el llibre de Català. 
 6.Està acostumada a vèncer tota classe d’entrebancs. 
7.Demà farà mal temps, així que anirem d’excursió el 
proper diumenge. 
 8.La nina que acaba de néixer es diu Alba. 
9.Qui no vulgui fer-ho haurà de presentar un treball 
voluntari. 

   



10.La casa de què parlaves ahir ja ha estat venuda pels 
hereus. 
11.Expliqueu la teoria a qui no la sàpiga. 
12. M’agrada molt el cinema convencional, però és molt 
previsible. 
13. Aquesta és la cova on va passar la nit? 
14. Construirem l’edifici seguint les instruccions de 
l’arquitecte. 
15.Pots tornar sempre que ho vulguis. 
16.La meva esperança és que ens donin vacances. 
17. Qui arribi primer guanyarà el premi. 
18. La família va decidir que vendria aquelles terres. 
19. Juga a futbol i s’entrena cada dia amb el seu equip. 
20. Les motos que tenen les cobertes gastades són molt 
perilloses. 
21. Les cadires que es poden plegar ens seran molt útils. 
22.M’agrada molt el muntanyisme, no obstant és molt 
perillós. 
 

 

PRONOMS FEBLES. 

 

1. Substitueix els pronoms pels sintagmes adequats. 
 

1. Els ho fas.  

2. Els la va explicar.  

3. Dona’ls la mà.  

4. Me’n parla.  

5. Els la comprareu.  

6. Va condicionar-los-els.  

7. Llegim-los-en.  

8. Va servir-se’n.  

9. Us en va comprar.  

10. Va omplir-nos-les.  

11. Li ho va explicar.  

12. N’hi vas deixar.  



2. Escriu la combinació de pronoms adequada en cada cas. 

 

li l’hi la hi li hi li ho 

 
1. Dona          el premi. 
2. Escalfa            la llet, a la nena, i dona 

3. Així que el vegi            diré això que em dius. 

4. Què he de portar a casa seva?  —Porta           aquest paquet. 

5. No em puc oblidar d’això que m’ha fet. No             perdonaré mai. 

6. Deixi           aquest paquet, si vol, i nosaltres guardarem. 

7. Ho tindrem tot preparat, però no             ensenyarem fins després. 

8. Vol que          pengi l'abric? 

9. Volia que        cedissin el pas, però no van voler cedir. 

10. El vestit que duia avui, em sembla que ja           he vist portar altres vegades. 

 

 

3. Completa amb el pronom adequat. 

a) En Pere porta barret i la Maria no (en porta/ el porta ) 

b)Avui la Mercè compra flors i demà ( en comprarà/ les comprarà) el Ramon. 

c)Has de comprar allò? Sí, perquè (en vol el Pere / ho vol el Pere). 

d)Saps on són els teus pares? No ( ho sé/ els sé / en sé ). 

e)Em vaig comprar aquells CD i ara sempre ( en escolto / els escolto). 

 

4. Omple els espais buit amb els pronoms que corresponen: 

a) Jo ja el tinc, aquest llibre, i per això no.............. agafo. 

b) Ja els saps, els noms dels directius? No els sé, però ja ............... aprendré. 

c) Tothom ho va dir, que ell era el culpable, però jo mai vaig creure............ 

d) El pastor les guardava a la nit, les ovelles, per protegir .......... dels llops. 



e) La Carme el va trobar, el rellotge, i va guardar .............. 

 

LA VOCAL NEUTRA. 

 

1.  D’acord amb les normes, reescriu cada frase següent passant-la al singular, si és 

plural, o al plural si és singular. 

 

Exemple: “jo tenia temps”: nosaltres teníem temps; “ells eren alts”: ell era alt. 

 

Penseu en unes altres coses! __________________________________________________ 

Té una idea vaga del fet.______________________________________________________ 

Desitgen uns sous dignes._____________________________________________________ 

Ell busca un bon paraigua._____________________________________________________ 

Havia que pagar la fiança._____________________________________________________ 

Eren unes terres pobres- ______________________________________________________ 

La roca cobria la platja._______________________________________________________ 

Avui comencen els actes._____________________________________________________ 

Trien les fulles tendres._______________________________________________________ 

Amaga una prova al jutge._____________________________________________________ 

 

2.  Escriu en singular les frases següents. 
 

Deixen les torres lliures._______________________________________________________ 

Veniu a veure’ns aviat!________________________________________________________ 

Són unes persones rudes._____________________________________________________ 

Ompliu-ne les garrafes, d’aquesta aigua.__________________________________________ 

 



Les caderneres joves fan unes cantarelles molt alegres. 

_________________________________________________________________________ 

Els congressistes obren unes sessions informatives. 

_________________________________________________________________________ 

Les comarques pobres recorren als tribunals._____________________________________ 

Es troben davant d’uns problemes insolubles i incòmodes. 

_________________________________________________________________________ 

3. Completa amb la vocal neutra. 

Anagram____ Bas____ Cal·ligram_____ Calif_____ 
Catàstrof_____ Cinem_____ Comet______ Delt_____ 
Dram______ Druid______ Enigm______ Esquem_____ 
Faring_____ Idiom______ Map______ Paradigma____ 
Pentagram_____ Pijam______ Poem______ Sèri______ 
Superfíci______ Titell______ Torr______ Verg_____ 

 

LA SÍL·LABA. 

 

1. Separa en síl·labes. 

Carro  Passa  
Setze  Cotxe  
Qüestió  Aquell  
Escena  Bruixa  
Patge  Medul·la  
vedella  canyella  
Platja  Desinformat  
Aneguet  inexplicable  
transició  uadi  
interoceànic  exhibir  
adherir  diuen  
reia  maldestre  
subaquàtic  subhasta  
evacuar  liquar  
transoceànic  llenguatge  
iogurt  llengües  
quocient  ciències  
història  cuejar  
dia  mútua  



triem  riera  
ràdio  viure  
pèrdues  volaina  
perdiu  xicoria  
guineu  pecuària  
fluimucil  druida  

 

2. Torna a escriure aquestes paraules en el grup que els correspongui: 

caure, fruita, gàbia, geografia, feina, funcionaven, indústria, boina, treure, enlaire, 

canviar, ciutat, cristià, condició, conduir, comerciant, carícia, teatre. 

 

Tenen diftong No tenen diftong 
 
 
 
 

 

 

3. Separa en síl·labes les frases següents. 

 

a) Qüestió de paciència. _____________________________________________________ 

 

b) Aula de conferències.______________________________________________________ 

 

c) Guanyar importància.______________________________________________________ 

 

d) Estàtua valuosa.__________________________________________________________ 

 

e) Sessió de lleugeres pèrdues.________________________________________________ 

 

f) Indústria de la joieria._______________________________________________________ 

 

g) Cobrar quotes amb freqüència.______________________________________________ 

 

 

Escriu les paraules de l’exercici anterior que tenen diftong i el tipus; hiat i dígraf. 

 



Diftong  
 

Tipus  Hiat  Dígraf  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. Separa en síl·labes i indica: diftongs i tipus; dígrafs. 
 
Paraules (separació) Diftong Tipus  Dígraf 

 
Intranquil·litat:    

Esborrany:     

Est:     

Quantitat:     

Euga:     

Peix:     

Energia:     

Maquillatge:     

Eixut:     

Enhorabona:     

 
 

VERBS REGULARS I IRREGULARS. 

 
 
1. Completa els buits amb la forma adequada del verb veure. 
 
 



1.Aquest matí _______________________com sortia el sol. 

2. Ens han recomanat que __________________ aquest programa. 

3. No volia que________________ el quadre abans de la inauguració de l’exposició. 

4. Des de la finestra de la casa _______________ on passàvem els estius el mar. 

5. No sembla que hi ____________millor després de l’operació. 

6. Els guies turístics els van recomanar que _______________  els monuments més 

importants de la ciutat. 

7. Ara ells també ho __________ que no és veritat. 

 
 
2. Completa amb la forma adequada del verb fer. 

 

Obre la finestra,    _________      una calor insuportable. 

 

Ens hem divertit molt,     ________      temps que no ens   __________        un tip de riure 

com el  d'avui. 

 

Sempre us ho dic, si vinguéssiu d'hora no caldria que   ___________    aquestes cues. 

 

Si no li   ___________  tanta mandra, la mare et   ___________   un jersei de llana. 

 

L'estiu que ve em sembla que  _________   unes bones vacances. I vostès,  en  ________ ? 

 

Jo això no ho sé    ____________    ; què voleu que hi    ___________  ?. 

 

Si ara no aneu a dormir, demà no  ____________  res de bo en tot el dia. 

 

El metge em va dir que cada dia  _____________   una hora de gimnàstica, però molts dies 

no la   _________       pas. 

 



Al final ens va dir que   ____________   el que volguéssim. 

 

Oi que  _________ -ho així no avançaré gaire? Com ho  ____________ , vosaltres? 

 
 
3. Passau les següents ordres afirmatives a negatives. 

 

Ex. Moveu els expedients! No mogueu els expedients 

 

–Parla més fluix! ____________________________________________________________ 

 

–Dissoleu la manifestació! ____________________________________________________ 

 

–Repreneu el ritme! _________________________________________________________ 

 

–Estigues quiet! ____________________________________________________________ 

 

–Escriviu la redacció! ________________________________________________________ 

 

–Coneguem-nos primer! ______________________________________________________ 

 

–Correu més de pressa! ______________________________________________________ 

 

–Beu més aigua! ____________________________________________________________ 

 
FORMES NO PERSONALS. 

 
 
1. Corregiu, si cal, els gerundis incorrectes d’aquestes frases. 

 

–Varen assistir a la reunió esperant arribar a un consens. 

_________________________________________________________________________ 

 

–Si rebeu estudis informatius, analitzau-los retornant-los a la unitat emissora. 

_________________________________________________________________________ 

 



–La Unitat de Control de Gestió va elaborar el pressupost, gestionant-lo immediatament. 

_________________________________________________________________________ 

 

–S’està ampliant la formació dels funcionaris oferint-los cursos d’informàtica. 

_________________________________________________________________________ 

 

 –Van presentar una demanda sol·licitant que es requerís de pagament el demandat. 

_________________________________________________________________________ 

 

 –Havent acabat l’acte, els assistents van sortir de la sala.  

_________________________________________________________________________ 

 

–Va sortir del judici rient i saltant. 

_________________________________________________________________________ 

 
 –Ha trigat 255 dies a curar-se de les lesions, quedant-li seqüeles a l’avantbraç dret. 

_________________________________________________________________________ 

 

 –La sentència absol la persona acusada imposant d’ofici les costes causades. 

_________________________________________________________________________ 

 
 
 
2. Completau les frases següents amb la forma del participi adequada. 
 
 –L’Ajuntament ha ................................. (establir) un termini molt curt per fer les reclamacions. 
 
–El seu ajudant l’ha .............................. (suplir) amb tanta eficàcia mentre era fora que 

l’empresa ha decidit contractar-lo. 

 
–Quants fulls has .................................. (imprimir)? 
 
 –No se m’havia ............................... (ocórrer) que podien ser cosins. 
 
–A l’acte de presentació, he ............................. (seure) a la primera fila. 
 
–No m’han ............................... (cabre) tots els expedients a l’arxivador. 
 
–Per fi li han ............................... (aparèixer) els informes que cercava. 
 
–No hem ............................... (ser) a temps de citar tots els testimonis. 



 
 
3.  Completa les frases d’aquest diari personal amb una forma simple del verb entre 

parèntesi conjugat adequadament: 

 

Cada dia ____________ (NÉIXER) molt nens i nenes. 

 

Quan ____________ (NÉIXER) el teu germà petit farem una festassa, no? 

 

Esper que en el part ____________ (ANAR) tot bé i que la criatura ____________ (SER) 

molt guapeta. 

 

Si ____________ (NÉIXER) el dia de Sant Josep, seria peixos com jo. 

 

Si ____________ (TRAURE) el ca a passejar, ves en compte amb les plantes del jardí: 

m’agradaria que ____________ (CRÉIXER) sanes i fortes i que no es ____________ 

(MORIR) abans d’hora. 

 

Ves a espai i no ____________ (CÓRRER). 

 
Quan torneu de passejar, ____________ (OBRIR) la clau de l’aigua de la bassa i espera que 

s’____________ (OMPLIR). 

 

L’altre dia hi havia molta boira. Per la carretera de Sineu no es ____________ (VEURE) res. 

 

A la ràdio ____________ (DIR) que no escamparia fins al migdia, però mon pare i jo 

____________(DIR) que no podia ser. 

 

Esper que a l'horabaixa ____________ (FER) sol i que no ____________(SER) un dia trist 

com el d’ahir. 

 
 
4. Completau les frases següents amb les formes adients dels verbs entre parèntesis. 

 

–La lesió no va permetre que l’atleta ...................... (igualar) les marques anteriors. 

 



–Quan érem petits, els professors ens ......................... (castigar) de cara a la paret. 

 

–Sempre que ............................ (tornar, nosaltres, imperfet) de viatge 

li ............................(portar) algun regal. 

 

 –En Joan i n’Ester ................................ (desitjar) que els facis algun regal sorpresa. 

 

–No ......................... (marejar, tu) el teu pare amb aquestes beneitures. 

 

–........................... (abraçar, vosaltres) la vostra germana. 

 

–El professor continua ............................. (esperar) que facis el treball pendent. 

 

–Serà millor que us .......................... (abstenir, vosaltres) de fer comentaris forassenyats 

durant la declaració. 

 

–Hem demanat a l’Ajuntament que ............................ (adequar) els parcs i jardins del municipi. 

 

–És millor que l’escola ............................ (tancar) mentre duren les obres.      

 

LÈXIC. ELS CAMPS SEMÀNTICS. HIPERONÍMIA I HIPONÍMIA 

 
 
1. Explica la diferència que hi ha entre un hipònim i un hiperònim. 

 

 

 

 

2. Cerca cinc mots que portin el prefix hiper- i cinc més que portin el prefix hipo-. 

HIPER- HIPO- 

 

 

 

 



 

 

 

3. Destria els següents mots segons el seu camp semàntic: garatge, estanc i papereria, 

restaurant. 

pneumàtic, segell, maitre, setrill, bactèria, diari, llumins, ganivet, embragatge, 

mecànic, ploma estilogràfica, tovalles, cambrer, grua, encenedor, postal, tovalló, gat. 

 

GARATGE ESTANC I PAPERERIA RESTAURANT 

 

 

 

 

 

  

 

4. Escriu un hiperònim per a cada tirada de mots: 

Baieta, fregall, recollidor, escombra ___________________________________________ 

Gandula, para-sol, crema, flotador____________________________________________ 

Quarto, parxís, escacs, Risk__________________________________________________ 

Cassola, ratllador, olla, paella________________________________________________ 

 

5. Pensa i escriu tres hipònims més per a cada tirada de paraules: 

 

Botiga: peixateria, fruiteria, fleca______________________________________________ 

Novel·la de gènere: d’aventures, policíaca, d’amor_______________________________ 

Format musical: vinil, disc compacte, mp3______________________________________ 

Eines: clau anglesa, clau de rosca, tenalles______________________________________ 



 

 

 

 

 

COMENTARIS DE TEXT 

 

Dràcula, de Bram Stocker  

 

El text que us presentem és un fragment del diari de Jonathan Harver, representant d’una 

agència immobiliària londinenca, que viatja a Transilvània, al castell del comte Dràcula, per 

tancar el negoci de compra d’una propietat a Londres. El foraster arriba a la porta del castell: 

 

Vaig restar en silenci sense moure’m, perquè no sabia què fer. No es veia cap mena 

de campana ni de picaporta i no semblava pas que la meva veu pogués penetrar per 

aquells murs inhòspits i aquelles tenebroses finestres. El temps que vaig haver 

d’esperar em semblà interminable; sentia com si totes les meves pors i els meus 

dubtes s’abraonessin sobre meu. En quina mena de lloc m’havia ficat? Entre quina 

mena de gent? En quin tipus d’aventura m’havia embarcat? Era aquest un incident 

habitual en la vida de l’escrivent d’un procurador enviat per explicar l’adquisició d’una 

propietat a Londres a un estranger? Escrivent d’un procurador! A Mina no li hauria 

agradat. Més ben dit, procurador, perquè tot just abans de marxar de Londres rebia la 

notícia que m’havien aprovat l’examen; de manera que ara ja soc un procurador de 

debò. Vaig començar a fregar-me els ulls i a pessigar-me per veure si estava despert. 

Tot em semblava un terrible malson i esperava que, d’un moment a l’altre, em 

despertaria de sobte a casa, amb la llum de l’albada travessant els vidres, com ho 

havia sentit de vegades l’endemà d’un dia de treball excessiu. Però el meu cos 

responia a la prova dels pessics i els meus ulls no es deixaven pas enganyar. 

Realment, estava despert i al bell mig dels Carpats. Tot el que podia fer era tenir 

paciència i esperar l’albada. 



Just en el moment que havia arribat en aquesta conclusió, vaig sentir darrera de la 

gran porta unes petjades feixugues que s’apropaven, i vaig veure a través de les 

escletxes la resplendor d’una llum que s’acostava. Després fou el soroll de cadenes i 

el grinyol de feixucs forrellats que s’obrien i la clau girà amb un fort escarritx, pel llarg 

desús, i la porta gran s’obrí cap endins lentament. 

 

Al llindar aparegué un home vell molt alt, 

ben afaitat, tret d’un llarg bigoti blanc, vestit 

de negre de cap a peus, sense cap mena de 

color enlloc. A les mans hi duia una antiga 

llàntia d’argent, en la qual la flama cremava 

sense cap mena de protecció, projectant 

llargues ombres tremoloses a causa del 

corrent d’aire que entrava per la porta oberta. 

L’home vell em feu passar, amb un gest cortès de la seva mà dreta, tot dient en un 

excel·lent anglès, però amb una estranya entonació: 

-Benvingut a casa meva! Entreu lliurement i per pròpia voluntat! 

No feu ni un pas per dirigir-se cap a mi, sinó que restà immòbil com una estàtua, 

com si el gest de benvinguda l’hagués petrificat. No obstant això, tan bon punt vaig 

traspassar el llindar, avançà impulsivament i, aixecant la mà, agafà la meva amb una 

força tal que em feu encongir; aquesta sensació s’accentuà pel fet que era freda com 

el glaç i més aviat semblava la mà d’un mort que no pas la d’un home viu. (p. 23-25) 

 

 

1. Feu un breu resum de l’escena descrita en aquest fragment: 

 

 

 

 

 



 

 

2. Descriviu el lloc on se situa l’acció: 

 

 

3. Subratlleu en el text els elements que ajuden a crear el clima de misteri (els noms, els 

adjectius, les expressions...). 

 

 

 

 

 

4. La salutació del comte Dràcula resulta molt inquietant. Llegiu amb l’entonació adequada 

aquesta frase: 

  Benvingut a casa meva! Entreu lliurement i per pròpia voluntat! 

— Creieu que es tracta d’una salutació afectuosa? Raoneu la resposta. 

 

5. Heu pogut veure aquesta escena representada en el cinema de diverses formes. Feu-ne 

la vostra versió i escenifiqueu-la al vostre gust. Poseu especial èmfasi en la trobada entre 

tots dos personatges. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. Les creences sobre l’existència de vampirs, i també la llegenda basada en les atrocitats 

d’un governant de Transilvània del segle xv anomenat Vlad Dràcula IV, han provocat la 

creació del mite del comte Dràcula:  

 

— Busqueu informació sobre l’existència d’aquest personatge històric i expliqueu  

breument els trets més rellevants de la seva biografia: 

 

 

            

 

—  Quines característiques s’atribueixen als vampirs? 

  

 

 

 

 

 

 

            EL GEGANT EGOISTA 

 

Cada tarda, quan tornaven de l’escola, els nens solien anar a jugar a casa del gegant. Hi 
havia un jardí gran i bonic, amb una gespa verda suau, unes flors mol boniques que 
semblaven estrelles i també 12 presseguers que a la primavera esclataven una delicada 
florida rosa i perla, i que a la tardor donaven unes fruites delicioses. Els ocells es posaven 
als arbres i cantaven tan dolçament que els nens solien parar de jugar per poder-los 
escoltar. 



-Que feliços que som aquí! -deien entre ells. 

Un dia el gegant va tornar. Havia anat a visitar el seu amic, l’ogre de Cornualla1, amb qui 
havia viscut durant 7 anys. Acabats aquests 7 anys, ja li havia explicat tot el que li havia 
d’explicar, perquè la seva conversa era limitada, i va decidir de retornar al seu castell. Quan 
hi va arribar, va veure els nens jugant al jardí.  

-Què feu aquí?- Va cridar amb una veu molt rogallosa2, i els nens van arrancar a córrer.  

-El meu jardí és el meu jardí- Va dir el gegant-, i això ho pot entendre qualsevol; no toleraré 
que ningú hi jugui, tret de jo mateix. 

Per això va construir una paret ben alta per tot el voltant, i va penjar un cartell:  

 

‘ELS QUE SALTIN LA PARET SERAN CASTIGATS’’  

 

Era un gegant molt egoista.  

Així que els pobres nens no tenien enlloc on anar a jugar. 
Van provar de jugar al carrer, però el carrer era molt 
polsós i pedregós, i no els agradava. Solien passejar al 
voltant de la paret, i, quan s’acabaven les classes, 
parlaven d’aquell jardí tan preciós d’allí dintre.  

-Que feliços que érem allà!- Es deien els uns als altres. 

Després va arribar la primavera, i tot el país estava ple de 
petites flors i petits ocells. Només el jardí del gegant encara era hivern. Els ocells no es 
preocupaven per cantar perquè ja no hi havia nenes, i els arbres es van oblidar de florir. 
Una vegada una flor molt bonica va treure el cap per la gespa, però quan va veure el cartell 
li va saber tan greu pels nens que es va tornar a ficar sota terra, i es va adormir. El únics 
que estaven contents eren la neu i el glaç. 

-La primavera s’ha oblidat d’aquest jardí- Van exclamar-; Per tant, viurem aquí durant tot 
l’any.  

La neu va cobrir la gespa amb el seu mantell blanc i el glaç pintava tots els arbres de plata3. 
Després van convidar al vent del nord a estar-se amb ells, i el vent ho va acceptar. Anava 
abrigat amb pells, bramava tot el dia pel jardí i tirava les xemeneies pel terra.  

 

1  Regió del sud d’Anglaterra on s’hi expliquen molt contes de gegants, bruixes i ogres. 

2  Aspra i sorda. 

3  pintar els arbres de plata: metàfora, coberts de neu. 



-És un indret perfecte- Deia-: Hem de dir a la calamarsa 
que ens vingui a fer una visita.  

Així, doncs, va venir la calamarsa. Cada dia repicava 
durant 3 hores la taulada del castell fins a trencar la 
majoria de les teules, i després hi corria pel jardí tan de 
pressa com podia, portava un vestit gris, i el seu alè era 
com el gel. 

-No entenc per què triga tant a arribar la primavera- deia 
el gegant egoista, mentre seia a la vora de la finestra i 
contemplava el seu jardí blanc i fred-. Espero que el 
temps canviarà. 

Però la primavera no arribava mai, i l’estiu tampoc. La 
tardor donava fruits daurats a cada jardí, però al jardí del 
gegant no n’hi donava cap. 

-És massa egoista- deia. 

Per tant, allà només hi havia l’hivern. I el vent del nord, la calamarsa, el glaç i la neu ballaven 
al voltant dels arbres. 

Un matí, quan el gegant encara era al llit, va sentir una música preciosa; sonava tan 
dolçament a l’orella que es va pensar que el rei dels músics passava per davant del castell. 
En realitat només era un ocellet que cantava a l’altre costat de la finestra, però havia passat 
tant de temps d’ençà que havia sentit cantar un ocell al seu jardí, que li va semblar la música 
més bonica del món. Després la calamarsa va parar de ballar damunt seu, i el vent del nord 
va parar de bramar, i un deliciós perfum li va arribar a través de la finestra giratòria. 

-Em sembla que finalment ha arribat la primavera- va dir el gegant. 

I va saltar del llit i va mirar el jardí. I que hi va veure?  

Hi va veure la cosa més preciosa del 
món: Els nens s’hi havien esmunyit per 
un petit forat de la paret, i estaven 
asseguts a les branques dels arbres. A 
cada arbre que veia hi havia un nen. I els 
arbres estaven tant contents de tornar a 
tenir aquells nens que es van cobrir de 
flors i feien moure els braços gentilment 
sobre els caps de tots ells. Els ocells 
volaven i refilaven amb alegria, i les flors 
miraven per sobre la gespa verda i 
somreien. Era una escena preciosa; 
només en un racó encara era hivern. El 
racó més llunyà del jardí, i en aquell racó 
hi havia un nen. Era tan petit que no 
arribava a les branques de l’arbre, i 
vagarejava per allà plorant amargament. 
El pobre arbre encara estava cobert de 

glaç i neu, i el vent del nord hi bufava i bramava pel damunt.  



-Enfila’t, noiet!- va dir l’arbre. I va doblegar les branques tant avall com va poder; però el 
nen era massa petit.  

Al gegant, quan ho va veure, se li fonia el cor.  

-Que egoista que he estat!- va dir. -Ara ja sé per que no arribava la primavera. Posaré aquell 
pobre noiet dalt de l’arbre; després tiraré la paret a terra i el meu jardí serà per sempre el 
pati dels nens.  

Realment estava molt empenedit del que havia fet.  

Així doncs, va baixar a obrir la porta sense fer soroll, i va sortir al jardí. Però quan el van 
veure els nens es van espantar tant, que van marxar corrent, i al jardí hi va tornar l’hivern. 
Tots van marxar menys el petit noiet, perquè tenia els ulls plens de llàgrimes i no va veure 
arribar al gegant. Aquest, es va posar darrera seu d’amagat, se’l va posar delicadament 
sobre la mà i el va pujar a l’arbre. Aleshores l’arbre va florir i els ocells s’hi posaven i 
cantaven: El noiet va estirar els braços al voltant del coll del gegant i li va fer un petó. Quan 
els altres nens van veure que el gegant no era malvat, van tornar corrent, i amb ells va 
arribar la primavera. 

-Ara és el vostre jardí, nens- va dir el gegant. 

I va agafar un mall4 ben gros i va tirar la paret a terra. A les 12, quan la gent anava al mercat, 
trobaven al gegant jugant amb els nens al jardí més bonic que havien vist mai.  

Jugaven durant tot el dia, i, al vespre, anaven a acomiadar-se del gegant. 

-Però on és el vostre petit company?- es va preguntar un dia-: Aquell noiet que vaig pujar a 
l’arbre. Era el preferit del gegant, perquè li havia fet un petó. 

-No ho sabem- li van contestar-; se n’ha anat. 

-Li heu de dir que no tingui por i que vingui demà- va dir el gegant- 

Però els nens li van respondre que no sabien on vivia, i que no l’havien vist mai abans, el 
gegant estava molt trist. 

Cada tarda, quan s’acabava l’escola, els nens anaven a jugar amb el gegant. Però, el noiet 
que el gegant estimava no hi era mai. El gegant es mostrava molt amable amb els altres 
nens, però enyorava al seu petit amic, i sovint en parlava.  

-Com m’agradaria de tornar-lo a veure! -solia dir. 

Els anys passaven, i el gegant es feia vell i feble. Ja no podia jugar més. Per això seia a 
una gran butaca, observava com jugaven els nens i admirava el seu jardí. 

 

4  Martell gros. 



-Tinc moltes flors boniques- es deia-; però els nens són les 
flors més precioses de totes. 

Un matí d’hivern, mentre es vestia, va mirar per la finestra. 
Ara ja no li desagradava l’hivern, perquè sabia que la 
primavera només estava adormida, i que les flors 
reposaven. 

De sobte, es va fregar els ulls estorat i no parava de mirar. 
Certament era una visió meravellosa. En el racó més llunyà 
del jardí hi havia un arbre obert de precioses flors blanques. 
Les branques eren daurades, i hi penjaven fruits de plata; a 
sota l’arbre hi havia el noiet que ell havia estimat. 

El gegant va baixar molt content i va sortir al jardí. Va córrer 
per la gespa i es va acostar al noiet. Quan hi va ser ben a 
la vora, se li va envermellir la cara de ràbia i li va preguntar:  

-Qui s’ha atrevit a fer-te mal? Perquè als palmells de les mans el noiet hi tenia la marca de 
dos claus, i als peus també.  

-Qui s’ha atrevit a fer-te mal?- va repetir el gegant-. Digues-m’ho per que agafaré l’espasa 
i el mataré. 

-No!- Va contestar el noiet-. Aquestes són les ferides de l’amor. 

-Qui ets?- Li va preguntar el gegant, i un temor estrany es va apoderar d’ell i es va agenollar 
davant del noiet. 

El noiet li va dir:  

-Una vegada em vas deixar jugar al teu jardí, i avui vindràs al meu jardí, que és el paradís. 

Aquella tarda, quan els nens van anar al jardí, van trobar el gegant mort sota l’arbre cobert 
de flors blanques. 

 

ACTIVITATS 

 

A) Quina és la causa dels canvis que es produeixen al jardí? Quan s’adona el gegant 

que s’hi produeixen canvis? Per què arriba la primavera al jardí? 

 

 

 

 

 



B) Digues quines diferències hi ha entre la descripció del jardí a la primavera i la 

descripció a l’hivern. 

 

 

 

 

 

 

C) Quins elements personifica Wilde i quines qualitats humanes els atribueix? Què 

penses que aconsegueix l’autor amb la personificació d’aquests elements? 

 

 

 

 

 

 

D) Quina simbologia pot tenir la diferència de mida entre el gegant i els nens?  

 

 

 

 

 

E) Segons Wilde, la consciència del pecat i el penediment enalteixen l’home. El 

gegant és un exemple d’això? Què passa quan el gegant es mor?  

 

 

 

C) Quina funció té el nen que representa Jesucrist? 



 

 

 

 

 

D) troba informació sobre la llegenda de Sant Cristòfor. Et sembla que té alguna 

relació amb la  d’aquest conte? Creus que Wilde s’hi devia inspirar? 

 

 

 

 

 

LA MÀ DISSECADA 

 
Ara fa uns vuit mesos, un amic meu, Louis R..., va reunir un vespre alguns camarades. Bevíem 

ponx tot parlant de literatura, pintura i explicant-nos alguns acudits. De sobte la porta es va obrir 

i un dels meus amics va entrar com un huracà. 

-Endevineu d’on vinc! -exclamà immediatament. 

-Aposto que de Mabille -va respondre. 

-Ni t’hi acostes, vinc de P..., a Normanida, on he passat vuit dies i d’on porto un gran criminal 

amic meu, que us demano permís per presentar-vos. 

Dient això, es va treure de la butxaca una mà dissecada; una mà horrible, negra, seca, molt 

llarga i crispada; els músculs, de força extraordinària, estaven limitats per una tira de pell a 

la punta dels dits; tot plegat pudia a malvat. 



-Figureu-vos -digué el meu amic que l’altre dia 

venien les pertinences d’un vell bruixot de renom 

a tota la comarca; es passejava sobre un mànec 

d’escombra, practicava la màgia blanca i negra, i 

feia que les vaques tinguessin la llet blava. El vell 

bergant sempre tingué un gran afecte per 

aquesta mà que, segons deia, era la d’un cèlebre 

criminal ajusticiat al 1736, per haver llençat de cap la seva dona a un pou, i per haver penjat 

del campanar de l’església el capellà que els havia casat. Després d’aquesta doble proesa, 

el paio anà a córrer món i en la seva carrera tan curta com intensa va assaltar dotze viatgers 

i una vintena de monjos d’un monestir.  

-Però què vols fer-ne, d’aquest horror? -Vam exclamar. 

-I doncs!, en faré el meu botó de timbre per espantar els creditors.  

-Amic meu -digué Henri Smith, un anglès molt flegmàtic-, Crec que aquesta mà és carn 

índia conservada mitjançant un procés nou, i t’aconsello que en facis brou. 

-No feu broma, senyors -va reprendre amb sang freda un estudiant de medicina-. I tu, Pierre, 

si t’he de donar algun consell, et diré que facis enterrar aquesta deixalla humana, per si de 

cas el seu propietari la vingués a reclamar; a més, potser aquesta mà ha après mals 

costums, ja coneixes la dita: “Qui ha matat, matarà”.  

-I qui ha begut, beurà- reprengué l’amfitrió. I passà a l’estudiant un gran got de rom. En 

Pierre va alçar el seu got i, adreçant-se a la mà, digué:  

-Brindo per la propera visita del teu amo. 

        Després es parlà d’altres coses i cadascú tornà a casa seva. L’endemà, vaig anar a casa d’en 

Pierre. 

-Què, com va? -vaig preguntar-li. 

-Molt bé -em respongué. 



-I la teva mà? 

-L’has hagut de veure a la campana de la 

porta, on vaig posar-la ahir a la nit, però figura’t 

que algú, per fer-me una broma, ha trucat a 

mitjanit; he preguntat qui era, però com que 

ningú no responia, he tornat al llit i m’he 

adormit. 

 

En aquell moment van trucar a la porta: era el propietari, un personatge groller i força 

impertinent. Entrà sense saludar: 

-Senyor -va dir al meu amic -, us prego que tragueu immediatament la carronya que heu 

penjat a la corda de la campana; si no ho feu, em veuré obligat a fer-vos fora. 

- Senyor -va respondre en Pierre amb molta gravetat -, insulteu una mà que no s’ho mereix, 

sapigueu que ha pertangut a un home molt cultivat. 

El propietari es girà i va sortir per on havia entrat. En Pierre el va seguir, despenjà la mà i 

la lligà a la campana de la seva alcova. 

- Més val així -va dir -. Aquesta mà em donarà pensaments seriosos cada nit.  

Al cap d’una hora el vaig deixar i vaig tornar a casa.  

La nit següent vaig dormir malament, estava agitat, nerviós; diverses vegades em vaig 

despertar sobresaltat. En fi, cap a les sis del matí, un cop violent a la porta de casa em va 

fer saltar del llit: era el criat del meu amic, a penes vestit, pàl·lid i tremolós. 

-Ah, senyor! -exclamà, sanglotejant-, han assassinat al meu pobre amo.  

Em vaig vestir i vaig córrer cap a cal Pierre. La casa estava plena de gent; Hi havia un 

moviment incessant, tothom comentava l’esdeveniment. Vaig arribar amb grans esforços a 

l’habitació. Quatre agents de policia estaven dempeus a l’interior, bloc en mà, examinant, 

parlant baix i escrivint; dos doctors xerraven prop del llit sobre el qual estava estirat en Pierre 

sense coneixement. No era mort, però tenia un aspecte espantós. Tenia els ulls oberts 

desmesuradament, les nines dilatades semblaven mirar fixament amb un terror 

inexpressable una cosa horrible i desconeguda. Tenia els dits crispats i, al coll, les marques 

de cinc dits que s’havien enfonsat profundament en la carn. Llavors una cosa em colpí, quan 

vaig mirar el timbre de l’alcova: la mà dissecada no hi era. Els metges, sens dubte, la devien 



haver tret per no impressionar la gent que entrés a l’habitació. No vaig preguntar què se 

n’havia fet. Retallo ara d’un diari de l’endemà el relat del succés:  

“Un atemptat horrible es va cometre ahir en la persona d’un jove, el senyor Pierre B..., 

estudiant de dret, de Normandia. El jove havia entrat a casa cap a les 10 del vespre; va  dir 

al seu criat, el senyor Bonvin, que ja es podia retirar, i se n’anà a dormir. Cap a mitja nit, 

aquest home va ser despertat per la campana del seu amo, que sonava amb fúria. Va tenir 

por, encengué una espelma i esperà; la campana s’aturà durant un minut, i després va 

reprendre amb tal força que el criat, boig de terror, anà a despertar el porter; avisaren la 

policia, que arribà al cap d’un quart d’hora, aproximadament, i tiraren la porta avall.  

“Un espectacle horrible s’oferí als seus ulls. Els mobles tirats per terra indicaven que hi 

havia hagut una lluita terrible. Enmig de la cambra, estirat, amb els membres erts i la cara 

lívida, amb els ulls esgarrifosament dilatats, hi havia el jove Pierre B... sense moviment; 

tenia al coll les empremtes profundes de cinc dits. L’informe del doctor Bourdeau, cridat 

immediatament, diu que l’agressor devia tenir una força prodigiosa i una mà 

extraordinàriament prima i nerviosa. Res no fa sospitar el mòbil del delicte, ni qui pot ser-ne 

l’autor”. 

L’endemà es llegia en el mateix diari: 

“El senyor Pierre B..., la víctima de l’espantós atemptat, va recuperar el coneixement 

després de dues hores de cures intensives a càrrec del doctor Bourdeau. La seva vida no 

corre perill, però es tem pel seu judici. No hi ha rastre del culpable.” 

En efecte el meu pobre amic estava boig; durant set mesos, vaig anar-lo a veure cada dia 

a l’hospici, però no recuperà ni un bri de raó. En el seu deliri, se li escapaven paraules 

estranyes i tenia una idea fixa: es creia perseguit per un espectre. Un dia em van venir a 

buscar urgentment perquè estava pitjor, i el vaig trobar agonitzant. Durant dues hores va 

romandre calmat, després, de cop i volta, s’alçà del llit, cridà agitant els braços i pres d’un 

espantós terror:  

- Agafa-la! Agafa-la! M’escanya, socors, socors! 



Va donar dues voltes a l’habitació cridant, després caigué mort, de cara a terra. Em vaig 

haver d’encarregar de portar el seu cos al poblet de P..., a Normandia. Era d’aquest mateix 

poble que havia vingut el vespre que ens va presentar la mà dissecada. El seu cos va ser 

tancat en un fèretre de plom, i quatre dies més tard em passejava amb el vell capellà del 

poble pel petit cementiri on havien cavat la seva tomba. Feia un temps magnífic, el cel era 

blau i ple de llum. Se sentia el soroll de pales dels enterradors que cavaven la tomba. De 

sobte ens van cridar i vam anar a veure què volien. 

Havien trobat un taüt. D’un cop de pic van fer saltar 

la tapa i vam veure un esquelet desmesuradament 

llarg que, des dels seus ulls buits, semblava 

desafiar-nos; vaig tenir un malestar, no sé per què 

em vaig espantar. 

-Mireu! -exclamà un dels homes-. El bergant té un 

monyó tallat, heus aquí la seva mà. 

-Fixa’t -Va fer l’altre, rient -, et mira i et saltarà a la gola perquè li tornis la mà. 

-Vinga -digué el capellà-, deixeu els morts en pau i tanqueu el taüt, cavarem en un altre 

parc la tomba del senyor Pierre. 

L’endemà tot havia acabat i vaig reprendre la ruta cap a París, després d’haver deixat 

cinquanta francs el vell capellà perquè fes misses per al repòs de l’ànima d’aquell de qui 

havíem pertorbat la sepultura. 

                                GUY DE MAUPASSANT, La tomba i altres contes d’horror (Adaptació) 

ACTIVITATS 

 

1. Explica el significat de les següents paraules: 

Ponx  

Creditor   

Colpir   

Pertinença   

Flegmàtic   



Ert   

Bergant   

Sanglotejar   

Bri   

Paio   

Dempeus   

Monyó   

 

2. Explica què són la màgia negra i la blanca, i quines persones la practiquen. 

 

 

 

 

3. Creus que algun dels amics d’en Pierre té algun pressentiment sobre allò que passarà? 

 Demostra-ho amb algun element del text. 

 

 

 

 

 

4. Com interpretes les paraules d’en Pierre “Brindo per la propera visita del teu amo? 

 

 

 

 



5. Per què creus que la mà va perseguir en Pierre i no ho va fer amb el bruixot, que la 

va tenir molt més temps? 

 

 

 

 

 

6. Indica si aquestes afirmacions són certes o falses: 

  _____a) En Pierre, per fer-se l’important, té la necessitat d’exhibir la mà dissecada. 

 _____b) L’exhibició de la mà causa diversió entre una part dels seus amics. 

 _____c) La mà dissecada es comporta com una persona. 

 _____d) En Pierre s’ha trastocat perquè ha vist com la mà l’ha volgut matar. 

 _____e) La policia sospita de seguida com han intentat matar en Pierre. 

 _____f) El cadàver del criminal vol recuperar la seva mà. 

 _____g) És una casualitat que es cavi la tomba d’en Pierre damunt de la del criminal. 

 ______h) L’esquelet, finalment, descansa en pau. 

7. Creus que aquesta història és per divertir-se o té alguna moralitat? 

 

 

 

 

8. Per què creus que agraden tant les històries de terror? En recordes cap que 

t’impactés? 

 



 

 

 

9. Explica breument qui va ser Guy de Maupassant. Va escriure altres narracions de 

terror? 

 

 

ELS SIGNES DE PUNTUACIÓ.  

 

1.- Copia els textos següents separant amb un punt les oracions que els formen 

(recorda que després del punt escrivim lletra majúscula). 

 

a) Les selves verges tropicals són de vital importància, ja que regulen el cicle vital de 

l’aigua en tota l’escorça terrestre la deforestació progressiva de l’Amazònia ha suscitat 

una gran polèmica internacional. 

b) El fenomen de les metròpolis és força recent les grans ciutats, amb més d’un milió 

d’habitants, eren fenòmens excepcionals fins al segle XX. 

2.- Escriu els dos punts en el lloc adequat d’aquets textos:  

a) D’entre les fabuloses narracions que recull el llibre Les mil i una nits, en destaquen 

unes quantes que han deixat una bona empremta en la literatura europea Alí Babà, Aladí i 

Simbad el mariner.  

b) El diccionari defineix el mirall d’una manera molt científica «Làmina de vidre amb un 

bany d’argent a la part posterior, la qual forma imatges per reflexió dels raigs de llum».  

c) El pare, abans d’anar-se’n, li va donar tres peres i li va dir «Guarda aquestes tres peres. 

Quan trobis algú que se’t faci amic, parteix una pera en dos bocins, un de gros i un de 

petit, i dóna a triar a l’amic el bocí que vulgui».  

d) El trajecte o curs d’un riu se sol dividir en tres parts el curs alt, el curs mitjà i el curs 

baix.  

e) La revista té una periodicitat semestral surt cada sis mesos. 



3.- Puntua el text següent amb dos punts (un cop), punt i coma (dos cops) i coma 

(un cop):  

En el si del cristianisme es distingeixen diferents confessions religioses l’ortodoxa, 

predominant als països eslaus la protestant, majoritària als països anglosaxons i 

escandinaus l’anglicana, practicada al Regne Unit i la catòlica, practicada arreu del món. 

4.- Separa en dues oracions cada un dels dos textos següents escrivint punt i coma 

on correspongui (recorda que després del punt i coma escrivim lletra minúscula).  

a) La riquesa més important dels boscos és, sens dubte, la seva aportació ecològica 

principalment perquè compensen els efectes negatius de les activitats industrials.  

b) Molière fou un dramaturg extraordinari també va ser actor i director d’una companyia 

teatral. 

5.- Col·loca correctament els signes de puntuació dels diàlegs en aquest fragment 

del llibre El codi Da Vinci. Fixa’t en l’alternança entre tercera i primera persona. 

Observa que hi ha diàlegs, però també hi ha algun pensament interior, que ha 

d’anar entre cometes.  

Un cop va haver acabat, l’albí va somriure i va dir Sí, això és exactament el que em van 

explicar els altres En Saunière va recular una mica ¿Els altres? va pensar També els he 

fet una visita va dir amb to burleta a tots tres. Tots han confirmat el que m’acaba d’explicar 

De sobte en Saunière va entendre que els seus tres sénéchaux, seguint al peu de la lletra 

el procediment establert, havien explicat la mateixa mentida abans de morir. Formava part 

del protocol. L’atacant va tornar apuntar-lo amb la pistola Quan vostè sigui mort, jo seré 

l’únic que coneixerà la veritat De sobte es va fer càrrec de fins a quin punt era horrorosa 

aquella situació. Si jo moro va pensar la veritat es perdrà per sempre més. Instintivament 

va arrossegar-se per provar de posar-se a cobert.  

Brown, Dan. El codi Da Vinci. Ed. Empúries.  

 

 

 

 



6.- Escriu tots els signes de puntuació que falten en aquests textos. Reescriulos a 

sota correctament.  

Un dia cap al tard va sentir que algú pujava l’escala coneixia els passos de tots els qui 

venien a casa seva li bastava haver-los sentits una vegada per poder endevinar sempre 

qui pujava a veure’l però mai no havia sentit aquella mena de trepig algú que es deu haver 

equivocat va pensar car ell vivia a l’últim pis però immediatament va dir-se no vénen ací 

són els passos d’algú que no ha vingut mai però vénen ací  

Text de Manuel de Pedrolo  

7.- Puntua el text següent. Posa majúscules cada cop que hagis fet un punt i seguit 

o un punt i a part.   

A la tarda l’aigua s’ensenyoria de la població de barraques i Lalo que tenia dots de cabdill 

lluitava tenaçment tapava les escletxes amb quitrà i reforçava el sostre amb planxes 

metàl·liques amb tot el que podia trobar que parés la pluja Però la humitat penetrava 

insidiosament i aliant-se amb la terra donava naixença a un fang negrenc i fètid veus 

digué don Monxo amb els ulls mig closos sempre és igual sempre les dones pul·lulaven 

pel barri descalces amb les cames brutes de fang fins als genolls es recollien les faldilles 

amb un mà i dedicaven l’altra a les múltiples feines imposades per una existència on tot 

escassejava menys el dolor i la misèria. 

 

LES CONSONANTS OCLUSIVES. 

 

1.- Escriu el masculí corresponent de les paraules següents: 

Lloba:                                                           Antiga: 

Xopa:                                                           grega: 

Muda:                                                          esquerpa: 

Neboda:                                                      vàlida: 

Aguda:                                                        amarga: 

Feixuga:                                                     llarga: 

 

2.- Escriu el primitiu de les paraules derivades següents: 

- Me n’he atipat. N’estic ben _________ 

- El fet de destorbar: ser un ______________ 



- Baixa serpentejant, com una _______________ 

- Una praderia: un ____________ molt extens. 

- Un discurs _________, ple d’absurditats: 

- Dissortadament té mala _____________. 

- Sordeja, però no és _______ del tot. 

- El fet de renegar: dir un ______________. 

- La ceguesa d’un ___________. 

- Castigat amb un ___________ molt sever. 

- Quin fangueig! Tot és ple de __________. 

3.- Completa les expressions següents: 

no a…metre cap du…te 

a…ceptar la rece…ta 

els re…tes actuals 

fer una su…stitució un dissa…te 

a…dicte a una su…stància 

a triar l’o…ció ò…tima 

u…ment del su…ministre 

les proves d’un deli…te sa…nant 

si…nar una obra amb …seudònim 

ca…ficar-se fent un mo…lle 

 

4.- Completa: 

 Tan__ si fa fre__ com si no, anirem d’excursió. 
 No mengis tan__ que engreixaràs. 
 Sa__s si podràs venir amb nosaltres dissa__te? 
 L’escri__tor no escrivia ni una ra__lla sense consultar el diccinari 
 Po___s utilitzar aquesta targeta per anar al teatre. 
 Vine ràpi___ que el padrí últimamen___ no té gaire salu__ 
 Aquest estiu he menjat molts d’ espàrre___s ver__s. 
 Si no tens temps de passar per la botiga, pots fer l’encàrre____ per telèfon. 
 No es mereixia un càsti____ tan____ sever. 
 És indu__table que té un carácter esquer__. 
 La seva a__sència va desencadenar ujna onada de corru___ció. 
 A l’ò__tica posaren o__jeccions al meu projecte. 
 El cor_ va ver un viratge so__tat en el seu recorregut. 
 El rei va a__dicar perquè se sentía ca__tiu. 
 Tu sa__s si el camell té un ge__ o dos? 
 Hem de decidir per quina ca__çalera o_tam. 
 Se__ze ju__ges d’un ju__jat mengen fe__ge d’un penja__. 



 Varen deternir tre_ze a__ictes a l’heroïna. 
 A l’hori_zó es veien ame__lers florits. 
 Po__ser avui l’a__mosfera serà més neta. 
 Su__ratlla els a__jectius i els a_verbis d’aquell tex_. 
 Li han dia__nosticat un tumor mali__ne. 
 M’ha su___erit que canviàs el ___neumàtic. 
 Patia una _neumònia i tenia el pols molt a___elerat. 
 L’a__vocat va a__eptar el meu su___eriment. 
 L’espectacle del ma__ s’ha fet feixu__. 

 

 

LA S SORDA I LA S SONORA.  

 

1.- Omple els buits de les frases següents:  

1. A l’entrada ha po...at una porta gri...a.  

2. Ha comprat una dot...ena d’ous.  

3. Al ...oològic vam veure una ...ebra.  

4. L’explo...ió va cau...ar la mort de quin...e persones.  

5. És hora d’esmor...ar.  

6. El balanç del mes de de...embre és po...itiu.  

7. Han trobat objectes de bron...e.  

8. El pin...ell és massa gruixut.  

9. És una co...a ben sen...illa.  

10.Lluiten per una bona cau...a.  

11.Hi has d’afegir un ...ero.  

12.La ma...ia era molt vella.  

13.Són ca...os complicats.  

14.Va donar una ro...a a la don...ella.  

15.Van caminar tret...e dies pel de...ert.  

16. El públic aplaudia amb entu...iasme.  

17.La cri...i és evident.  



18. Demà tindrem el re...ultat de l’anàlisi.  

19.Es va recol...ar en el tronc d’una al...ina.  

20.Les le...ions de menisc són freqüent. 

 

2.- Omple els buits de les frases següents: 

1. Tenia els cabells arri...ats.  

2. La mestre...a preparava el sopar.  

3. M’he pres una ta...a de llet.  

4. Era un noi for...a tra...ut.  

5. No comen...is a to...ir.  

6. Prop de la pla...eta hi ha una ba...a.  

7. Demana un tro... de pa.  

8. Hi ha una ca...ola plena de ...igrons.  

9. L’edifici té una fa...ana modernista.  

10.El pa...adís era ple de gent disfre...ada.  

11.Aquella afirma...ió va donar lloc a una discu...ió.  

12.Van posar el llu... sobre el gla...  

13.No heu de perdre la pa...ièn...ia.  

14.Al voltant de la feli...itació dibuixeu una ...anefa.  

15.És una situa...ió e...tranya.  

16.Els e...trangers volen comprar pan...es.  

17.Fes una amanida d’en...iam i ...eba.  

18.No és po...ible que mengi tants dol...os. 

 

 



3.- Omple els espais buits amb la grafia d’essa corresponent:  

1. Va quedar impre___ionat per l’extensió del treball.  

2. Demà anirem a veure la Pa___ió d’Esparreguera.  

3. Per calmar la set, res millor que una cerve___a.  

4. Tinc l’esperan___a que aprovi l’examen.  

5. L’alcalde___a va fer una ban prohibint l’ús de telèfons mòbils al teatre.  

6. “La sardana és la dan___a més bella”, deia el poeta.  

7. Van detenir l’agre___or del regidor.  

8. “El vint-i-cinc de de___embre, fum, fum, fum!”, fa la cançó.  

9. L’escenari es va enfon___ar per culpa del sobrepès.  

10.Set i set fan cator___e.  

11.Dimecres van inaugurar l’emi___ora de ràdio municipal.  

12.La seva cunyada és de Tòkio; és japone___a.  

13. Troba molt a faltar la seva família: pateix d’enyoran___a.  

14.El príncep i la prince___a van acudir a la recepció oficial.  

15.Aquesta poete___a fa uns versos excel.lents.  

16.Avui per dinar tenim arròs a la ca___ola.  

17.La mitologia diu que les ama___ones eren dones guerreres.  

18.Ahir al vespre va arribar el seu co___í Igna___i.  

19.Li va donar l’adre___a perquè li enviés una postal.  

20.La marque___a ha organitzat una festa al seu palau.  

21.Ens trobarem a les deu a la pla___a de la Font.  

22.És molt presumit: sempre li ha agradat sobre___ortir.  

23. T’he de confe___ar que encara no conec els seus pares.  

24.Al final, la son els va vèn___er i es van adormir.  



25.M’he comprat un mètode de defen___a personal.  

26.El van nomenar pre___ident de l’entitat.  

27.S’ha comprat una bru___a blava i uns pantalons blancs.  

28.Dóna’m, si us plau, la cap___a de mistos.  

29.Els enemics el van capturar i el van fer pre___oner.  

30.Anem de vi___ita a casa dels oncles. 

 

INTRODUCCIÓ A LA HISTÒRIA DE LA LLENGUA.  

 

1.- Explica quins són els primers textos que trobam escrits en llengua catalana: 

 

 

 

2.- Per quin motiu, a partir del segle XVIII, el català va adquirir més presència en 
l’escriptura? 

 

 

 

 

3.- Quins varen ser els factors polítics i socials que causaren un retrocés en l’ús de la 
llengua catalana durant la Davallada. 

 

 

 

4.- Quins foren els factors que aconsegueixen un procés creixent de normalització a 
principis del segle XX? 

 

 

 

 

 



5.- Exposa i explica els tres factors essencials en el procés castellanitzador de la 
dictadura franquista. 

 

 

 

 

 

 

L’ORACIÓ COMPOSTA (SUBORDINACIÓ)  

 

1.- Subratlla les oracions subordinades substantives de les frases següents i digues 

quina funció sintàctica fan: 

  He vist que hi havia un jove amb ella 

  Li ha semblat bé que ho diguessis tu 

 El nostre desig és que aprovis les oposicions 

 Recordes qui t’ho ha dit? 

 No sé si demà farà sol 

 Na Maria prefereix dir les coses a la cara. 

 S’han acostumat que els facin el llit 

 Li he demanat què volia 

 Els suplicava que el deixassin sol 

 No cal comprar regals a qui no els sap agriar 

 En Marc no sap on són les seves germanes. 

  Us recoman que visiteu Felanitx 

 Ens convé que vénguis tot d’una 

 Té la idea de fer el cim abans de les set. 

 Na Núria demana quan tornaran. 

 L’editor insisteix que la feina es revisi dues vegades 

2.- Subratlla les oracions subordinades substantives de les frases següents i digues 

quina funció sintàctica fan i quin tipus de connector tenen: 

 

 La capsa de laca amb dibuixos orientals és la que vaig heretar de la padrina 

 El problema més greu era que tothom arribàs a temps a la reunió 

 L’opció més adequada era informar els mitjans de comunicació de la situació 

 Un dia o altre descobriré què m’amagues 



 En Martí confia que l’examen li sortirà bé 

 Els monitors del menjador acostumen els nins a rentar-se les dents 

 Na Maria sempre s’avé amb qui la tracta bé 

 La por del que podia esdevenir en aquell moment va paralitzar-la 

 N’Arnau està satisfet que la seva dona tengui èxit a la feina 

 La meva veïnada ha tengut la idea de redecorar la seva vida 

 Finalment, es va adonar que la moda era una tirania insoportable 

  

3.- Identifica el tipus de substantiva i la funció que realitza: 

Em sap greu perdre el temps 

Acostumeu-los que mengin bé 

Això és viure bé 

Tinc la sospita que això no és cert 

Era considerat traïdor per aquells que l’odiaven 

La por del que diran el mortifica 

Aquesta noia sembla que estigui malalta 

Hem dut torrons a qui no n’hagi comprat 

Tu només veus el que vols 

Ben cert és que no ho he fet. 

Ens han demanat que deixem la porta oberta 

M’agrada que em consulteu els seus dubtes 

 

4.- Analitza sintàcticament.   

 

a) Les històries del padrí al corral de la casa varen ser recordades per la família el dia 

abans del seu aniversari i volen fer-ne un llibre il·lustrat. 

 

 

 

 

 

 



b) Els amics del constructor pensaven que el negoci tenia molts riscos dins el mercat 

actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Han volgut que regali el llibre sobre la guerra al seu net.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 d)Tots els esportistes esperaven que els organitzadors entregassin els premis als 

guanyadors després del discurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 e) Han construït un supermercat enorme en el terreny on el meu pare, anys enrere, havia 

fundat la fàbrica principal del poble. 

 

 

 



f) Els col·laboradors de l’enginyer pensaven que la feina del grup tenia moltes possibilitats 

dins la indústria. 

 

 

 

 

VARIETATS GEOGRÀFIQUES DEL CATALÀ.  

 

1.- Defineix els conceptes de llengua i dialecte. 

 

2.- En quins territoris es parla la llengua catalana? 

 

3.- Digues quins dos grans blocs dialectals divideixen la llengua catalana. 

 

4.- Quines diferències bàsiques s’estableixen entre aquests dos blocs? 

 

5.- Digues quines són les característiques del balear. 

 

 

CONSONANTS J I G; TJ I TG; X I IX; TX I IG.  

 

1.- Posa g, tx, j, tg o tj en els espais buits: 

Cartu__era          ra__ola          estiue__          bo__ins          ro__os          bo__eria 

Balance__           ba__illerat      pu__               sabote__        ve__             capu__ 

Cartu__               bo__a             ma__              ha__i              despa__       rebu__a 

Tempte__           fet__                __ex              homena__ar    fu__             rello__e  

mi__                   bro__a            co__e             ro__a 

2.- Ompliu els espais buits de les paraules següents amb J, G, TJ, TG:   

1. __irafa        7. ob__ecte        13. passe__ar        19. ima__e  



2. pla__es       8. __uliol            14. pro__ectar        20. missa__e  

3. __ermà       9. via__e            15. __ulivert            21. in__ecció  

4. __ove         10. ob__ectiu     16. en__inyer          22. corre__ir  

5. pu__ol        11. pi__ama       17. fre__ir               23. __espa  

6. __ardí         12. __imnàs       18. __eroglífic        24. avanta__e 

 

3.- Canvia el nombre de les paraules següents:  

1. platja: ___________     5. monja: _____________  

2. pluja: ___________      6. granja: _____________  

3. lletja: ____________    7. taronja: _____________  

4. boja: _____________   8. enveja: _____________ 

4. Omple els espais buits d’aquestes frases amb J, G. TJ, TG:  

1. L’ob__ectiu d’aquest pro__ecte és saber la mi___ana d’edat de la ___ent que ve al 

___imnàs.  

2. ___esús, ___eremies i ___osué són tres noms molt freqüents entre els ___ueus.  

3. Esbrinar què desi___a una persona bo___a és com resoldre un ___eroglífic.  

4. Si volem fer el via___e durant el mes de ___ener, cal que comencem ___a a preparar 

el tra___ecte.  

5. Quan el meu __ermà ma__or s’enu___a per alguna cosa, és pi___or que un salva___e. 

6. __eroni es va fer ob__ector i ara a__uda l’a__untament en tasques de nete__a. 

5.- Completa amb G/J o TG/TJ: 

- Entre els ordes reli.....iosos hi havia els dominics, els .....erònims i els .....esuïtes.  

- Més val que aneu pro.....ectant la vostra .....ublilació.  

- Si el cap de setmana hi haurà o no plu.....es són només con.....ectures.  

- Tenia una tar.....eta que li permetia via.....ar en un .....et privat ma.....estuós.  

- La tra.....ectòria del pro.....ectil estava amagada en un .....eroglífic.  



- Era tan .....elosa que, quan va descobrir que el còn.....u.....e flirte.....ava amb altres, es 

va plante.....ar ven.....ar-se’n.  

- Va enro.....ir quan tots la van acusar del sabota.....e.  

- Amb la cali.....a que fa avui com vols que assa.....em l’obra de teatre al sol?  

- No vol via.....ar a .....erusalem en .....et privat.  

- Si no vols anar perdent els pantalons, posa’t una corre.....a i no m’enu.....is més!  

- La plu.....a insistent va provocar un empi.....orament en l’estat de l’edifici. 

 

6.- Completa les paraules amb “x” o amb “ix”:  

co......í, enca......, engan......a, disbau......a, ......ai, llangarda......, pun......a, lle......a, 

......eringa, ......ofer, mar......a, fa......a, a......afar, escor......ador, se......anta, ......uclar. 

 

7.-Escriu “tx” o “ig” segons correspongui:  

escle......a, ma......, solfe......, capu......a, estiue......, me......a, remola......a, pu......, 

rebu......, blanque......, va......, du......a, bu......aca, safare......, pe......ina. 

8.- Omple els buits de les frases amb paraules que s’escriguin amb “x”, “ix”, “tx” i 

“ig”.  

a) Desa els mitjons al ....................................... del mig.  

b) El batut de ....................................... és boníssim!  

c) Pel ....................................... cada dia un ....................................... .  

d) El ........................... que em va receptar el metge em fa venir mal de ............................ . 

e) Ell sempre remuga i es ....................................... de tot!  

f) No tinc cap llapis a l’ ....................................... . 

9.- Escriu el plural d’aquestes paraules:  

a) la platja  ..................................... e) un viatge  .....................................  

b) el rellotge  ..................................... f) una corretja  .....................................  



c) una mitja  ..................................... g) el garatge  .....................................  

d) la llotja  ..................................... h) lletja  .....................................  

10.- Ordena els grups de lletres següents i obtindràs paraules de la norma 

treballada:  

a) boetcej  ..................................... e) iaagfr  .....................................  

b) eggnta  ..................................... f) ocj  .....................................  

c) jadura  ..................................... g) iaoj  ..................................... 

 

 

 

 

 

SOCIOLINGÜÍSTICA.  

 

1.- Enumera i explica quines són les funcions de la llengua dins la societat: 

 

 

2.- Què és una comunitat lingüística? Quins factors posen en perill el futur de certes 

llengües? 

 

 

 

 

 

3.- Explica què és el bilingüisme, digues quines tres classes en coneixem i explica-

les. 



 

 

 

 

4.- Què és un conflicte lingüístic? Davant d’aquest tipus de conflicte, quines 

sortides hi ha? 

 

 

 

 

5.- Defineix els conceptes clau que tens a continuació: 

a) Interferència: 

 

b) Diglòssia: 

 

c) Substitució Lingüística: 

 

d) Normalització:  

 

e) Normativització: 

 

 

 

 

 

CONSONANTS B I V.  

 



1. Omple els espais buits del text amb b o amb v segons calgui:  

La cançó de la reixa  ___a tornar l'endemà i molts altres dies més. Ara passa___a  sempre 

pel carrer nou i cada ___egada es para___a a tocar la reixa. Sempre 

s'in___enta___a  no___es cançons, picant quan calia so___re 

les  ___arres. ___a  in___entar una cançó per cadascun dels ar___res 

que  ___eia al parc: el pi, l'a___et, el cedre del Líban, l'es___elt  xiprer estirat com un dit 

per fer pessigolles als nú___ols. ___a  in___entar una cançó per l'a___inguda que 

puja___a cap a la casa, pels camins que s'endinsa___en a les  ___erdes  galeries sota els 

ar___res, per l'her___a i pels parterres florits. Però no ___a dir res del seu desco___riment 

ni als seus pares, ni a la mestra, ni als companys. La reixa musical era el seu instrument 

secret.  

 

2. Fes el mateix que l'exercici anterior:  

ca___re, sa___er, plo___ia, escri___ia, en___iar, in___itar, en___ellir, con___icció, 

in___ent, ___rasa, o___ligar, ___la___a, om___ra, escla___a, escali___ada, atracti___a  

 

 

3. Omple els buits de les frases següents amb b o v:  

a) Sempre  arri___a___a   tard a les reunions.  

b) A___ui m’he lle___at a les ___uit del matí per anar a empro___ar-me una ga___ardina.  

c) Aquell paisatge era d’una gran  ____ellesa.  

d) M’he deixat el mò___il engegat en una reunió.  

e) L’advocat de la família tre___alla en un cas de di___orci. 

 

4. Emplena els buits d‟aquestes frases amb una b o una v:  

1. Si sa___essis on tens la mà dreta, aniries més ___en orientat.  

2. He aparcat l’automò___il a la   ___aixada, a mà dreta.  

3. A una mà tro___aràs  els  ca___alls i, a l’altra, els ___edells  

4. L’Este___e  té  ___ones mans. És molt  hà___il  en tot.  

5. No pateixis per la ___eatriu. T’en___ernissarà molt ___é el moble. Hi té la mà trencada.  

6. L’Euse___i  es  cansa___a moltíssim. Li ___am donar un cop de mà entre tots.  

7. L’E___arist era el tresorer del club. El van acomiadar perquè se n’unta___a les mans.  

8. Si deixa___a  de la mà la feina del pa___elló, no l’acaba___a mai.  

9. No dona___a  a  l’a___ast  en aquella feina, no tenia prou mans per fer-la.  

10. No em ___a agradar com feia el míting aquell orador: parla___a massa amb les mans.  



11. Jo no esta___a assegurat ni res. Em paga___en a final de mes per sota mà.  

12. Haguessis  ___ist com  pica___en  de mans els espectadors da___ant d’aquells gags!  

13. Què porta___es entre mans ahir al ___espre? Esta___es amoïnat per alguna cosa, oi?  

 

5.- Quina és la lletra adequada per formar cada paraula? Justifica la resposta. 

en...iar, em...olic, bom...a, com...ustió, can...i, am...ulància, en...ejable, in...ent. 

 

6.- Completa amb b i v: 

a) nú...ol, co...ard, ca...all, a...orrit, pro...a, re...entar, can...i, go...ern, ...ena, cor...a, sa...i, 

tro...ar, arri...ar, ro...ell, ...olcar. 

b) a...orriment, ennu...olat, intercan...i, ca...alleria, desapro...ar, re...entada, re...olcada, 

go...enador, em...enar, aco...ardir-se, encaor...ar, ro...ellat, arri...ada, tro...ada. 

 

7.- Classifica aquestes paraules al lloc corresponent i escriu-les amb b o v. 

 

ad...ocat, ...uidar, a...all, tre...all, lla...i, da...anter, re...olcar, a...orrir, sa...ó, ...ermell, 

a...ans, a...et, ...iga, re...entar, pa...elló. 

 

8.- Completa les formes verbals següents amb b o v: 

a) Ha...ia sortit; ha...íem de saludar; ha...ien marxat. 

b) Aca...a...a de començar; aca...à...em molt tard; aca...a...en cansats. 

c) Arri...a...es tard; arri...à...em d’hora; arri...a...en de seguida. 

d) Tre...alla...a molt; tre...allà...eu bé; tre...alla...en poc. 

e) No es tro...a...a bé; ho tro...a...em de seguida; ho tro...a...en malament. 

 

9.- Omple els buits amb la paraula adequada: bola, vola, buit, vuit, bell, vell, baca, vaca, 

bena, vena, bull, vull, ball, vall, beure, veure, bot, vot. 

 

a) Posarem la ... al cotxe per carregar-hi els esquís. / Allà hi ha una ... que vedellarà aviat. 

b) M’han posat una injecció a la ... . / Necessitarem una ... per embolicar el braç on hi ha 

la ferida. / Per sota la casa hi passa una ... d’aigua. 

c) La llet ja arrenca el ... ./ No ... que ningú entri al meu despatx. 

d) Aquesta carretereta arriba fins al fons de la ... . / Anirem al ... de la festa major. / El 

castell estava rodejat per un ... molt profund (excavació longitudinal). 



e) Has de ... molta aigua. / Jo no hi tinc res a ... . / A qui volen ... ? 

f) Cada ciutadà té un ... . / Em sembla que la pilota li ha fet un ... estrany. / Llogarem un ... 

per travessar el riu. 

g) Això és més ... que Matusalem. / Vam acampar el ... mig d’una clariana del bosc. / Era 

un paisatge molt ... . 

h) El dipòsit d’aigua és ... . / En aquest joc, el tres mata el ... . / Els companys li fan el ... . 

i) El temps ... . / S’ha trencat la ... de vidre. / Aquest avió ... molt baix. / M’ha tirat una ... de 

neu. 

 


