
Morfosintaxi - Les preposicions i les locucions prepositives 

1. Completa les frases següents amb les preposicions i els articles que hi corresponguin i 

vigila en cada cas com cal escriure’ls: 

a) Aquestes roses són _PER A L’/ DE L’_________________ Antònia.  

b) S’han traslladat ____AL______________ pis de sota. 

c) No hauries de circular ____PEL______________ mig del carrer.  

d) Regalarà totes les joguines _ALS/ PER ALS_________________ seus cosins petits.  

e) Primer anirem _______AL________laboratori i després __A L’__________ hospital.  

f) El fill ____DEL______________ meu cosí ha marxat ____A LA/DE LA______________ Xina.  

g) __A L’________________estiu, tota cuca viu.  

h) Ens ha parlat __DE L’_______________ operació _____DEL_____________ seu pare.  

i) Es va amagar ________AL__________ soterrani.  

j) Aquest és un bon remei _PER A L’_________________ insomni.  

k) El Jaume és amic __DE L’______ Anna, _DE L’_____Ignasi i ___DEL__________Pere. 

 

2. Omple els buits, si cal, amb la preposició o la locució prepositiva més adequada. Si és 

necessari, fes la contracció adient.  

a) Aquesta habitació fa pudor___DE____ fum.  

b) Quan hem sortit __AL____ matí de casa feia molt de fred.  

c) S’ha acostumat ____________ que tothom l’aplaudeixi. 

d) Aquest pastís és _PER A_____ tu.  

e) Diuen que es troben malament ____DES______ que van tornar de vacances.  

f) AMB/ A CAUSA DE/SEGONS________ la llei que s’ha aprovat, això no és possible.  

g) Si plogués, podríem aixoplugar-nos __SOTA____ el porxo.  

h) Encara que l’oposició estava ____CONTRA____________ l’aprovació dels pressupostos, el 

govern la va aprovar.  

i) Van tirar un objecte _DES DE_______(procedència) l’àtic.  

j) Confio __________________ que estudiaràs molt. 

 



3. Completa les frases amb la preposició adequada:  

a) Tornarem ___A___la tarda.  

b) Hem parlat __AMB____el president.  

c) Quina olor més bona __DE__ xocolata!  

d) Quina diferència hi ha __ENTRE_______aquests dos jerseis. 

e) Van començar l’acte _A_____ les vuit del vespre.  

f) Porta’m les sabates _PER A/ DE_____l’Aleix. 

g) Aquest arxivador és _AL/DEL____despatx del costat.  

h) Quan hi vas a classe d’anglès, _AL___matí o __A___la tarda? 

i) Volem una taula __PER  A____ quatre persones.  

j) S’ha fet un tall AL____dit _AMB___ unes tisores. 

k) No havia vist una pistola d’aquestes DES DE______ la guerra civil. 

l) Diu que té mal de cap __DES___ que es lleva _FINS____ que se’n va a dormir. 

m) ___DES D’___aquesta pàgina podreu accedir a altres adreces sobre el tema.  

n) Farem el discurs sobre alimentació _DES D’_____ una nova perspectiva.  

o) Viuen _EN___ un poble petit.  

p) Aquest bar té totes les cadires _DE__ metall.  

q) Treballa __EN___ aquella llibreria de la plaça.  

r) Li enviarem el paquet __PER___ missatger.  

s) ___EN_ arribar__AL_ poble, es va trobar AMB____ un embús.  

t) Sempre s’oblida __DE__ tot el que li diuen. 

u) Fixa’t __EN___ aquest anunci. 

 

 


