
Ortografia - Consonantisme: la hac 

1. Escriu h o Ø segons convingui. 

a) Van hostatjar el malaØurat Øostatge al castell de MontjuïcØ. 

b) L‘ElisabetØ i la JuditØ van llençar l‘ham en una cala de MaØó. 

c) A VicØ van hissar la senyera el dia del concert de la filharmònica. 

d) Construiran un Øorfenat al costa de l‘hivernacle.  

e) Els cal el nostre conhort, s‘han quedat anihilats per la notícia de l‘hecatombe. 

f) Aleshores, tothom s‘alçà alhora i la gentada exhalà un sospir d‘alleujament. 

g) Aquest hivern hem fet un bon recorregut, Øem recordo bé de BoØí i 

TaØüll.Suficiència Exercicis de reforç 

2. Escriu, si cal, la lletra h als buits de les frases següents.  

a. L‘hivern passat van organitzar una subhasta a l‘hivernacle del Parc de la 

Ciutadella i es va subhastar el quadre anomenat “Judit_ i Holofernes” i també 

un prototip de co_et fet per la UPF. 

b. Els caca_uets s‘utilitzen per fer pastissos i l‘_orxata és una beguda 

refrescant que es serveix també de postre. 

c. Ingerir la closca de l‘_ou va bé per al calci dels _ossos. 

d. Ahir van sortir de Ma_ó amb la barca i abans d‘hissar la vela ja tenien l‘ham 

preparat per pescar. 

e. Elisabet_ I va ser reina d‘Anglaterra. Encara que no era _òrfena va ser 

declarada filla il·legítima després de la mort de la seva mare Ana Bolena. 

f. L‘Ester era una noia _òrfena de gran bellesa que es va convertir en reina en 

casar-se amb el rei dels Perses. 

g. Lope de Vega va tenir una vida molt agitada i tenia fama de tru_à. La seva 

obra “Arte nuevo de hacer comedias” està escrita en 367 versos 

hendecasíl·labs. 

3. Escriu els articles el, l’ o /la davant les paraules següents 

l‘_harem        el_halar              l‘__hàmster 

l‘_hoquei       el__hardware     l‘_handbol 

el__hobby     l‘_hamburguesa 

el__hippy      el__hawaià 



4. Escriu de o d’ davant els noms propis següents: 

La dictadura _de__ Hitler. 

El centre de comandament _de__ Houston. 

Ortografia - Consonantisme: les consonants oclusives 

1. Omple els buits dels mots següents amb una consonant oclusiva i 

després classifica’ls a la taula que hi ha a continuació.  

paret      càrrec       rònec      biòleg      tub     solitud            institut 

quietud   salut         nàufrag   pedagog suc     catàleg          espàrrec 

fluid        adob         xenòfob  antic       poruc  feixuc           obac 

tuareg     reverend  míting     fàstic      verd     malastruc     

càvec      feréstec  càstig       serp        arc        préssec      mànec  

òxid        sòlid          ràpid       xíling    superb fong jo tinc   jo vinc 

responent (gerundi) sortint (gerundi) jo venc  jo entenc     jo fonc 

jo comprenc 

Acaba en vocal tònica 

P, T, C 

norma excepció 

paret tub 

institut solitud 

salut quietud 

suc pedagog 

antic adob 

feixuc tuareg 

obac  

malastruc  

  

  

 

Acaba en vocal àtona 

derivat 

norma excepció 

biòleg càrrec 

nàufrag rònec 

catàleg espàrrec 



fluid fàstic 

xenòfob càvec 

càstig feréstec 

òxid préssec  

sòlid mànec  

ràpid  

  

 

Acaba en consonant 

derivat 

norma excepció 

reverend míting 

verd xíling 

serp jo tinc 

arc jo vinc 

superb jo venc 

fong jo entenc 

responent jo fonc 

sortint jo comprenc 

  

  

 

 

 


