
Exercicis  
 
 
1.Col·loqueu dièresi en les formes verbals que l’hagin de dur: 
 

1. La Meritxell ha conduit un cotxe esportiu. 

2. Vull que m’enviin un exemplar de la revista Casa Jove. 

3. Les empreses produien més del que necessitaven. 

4. S’ha reduit la jornada laboral dels mestres de secundària. 

5. S’ha produit un accident a la sortida de l’autopista. 

6. No t’amoinis, ja se’n sortirà. 

 

 
2. Alguna d'aquestes formes verbals han de dur dièresi. Poseu-les-hi i 
separeu les en síl·labes. 
 

obeia  queia  coia  

deia  feia  beneia  

conduia  reduia  reia  

veia  maleia  treia  

creia  jeia  produia  

preveia  lluia  duia  

 
 
3. Ompliu els espais buits amb la preposició adient. Si cal, feu la 
contracció amb l'article. 
 
1. És fàcil acostumar-se _____ la bona vida. 
2. Recordeu-vos ______ sant de l'àvia. 
3. Només pensa ______ les vacances. 
4. No ens podem oblidar _____la malalta. 
5. Renunciarà ______el premi. 
6. S'interessa _______ els problemes dels companys. 
7. Va contribuir _______ l'èxit de la vetllada. 
8. Ha col·laborat ______ el projecte. 
9. No es conformarà ______ aquestes condicions. 
10.  Es penedia _______ la malifeta que havia comès. 
11.  No confiava _______ la nova secretària. 
12. Va participar _______ el concurs. 
13. No parla mai _______ la sogra. 
14. No et riguis _______ la teva mestra. 
 
 
 
4. Torneu a escriure les oracions de l'exercici anterior tot substituint el 
complement preposicional pel pronom feble corresponent. 
 
 



5.  Ompliu cada buit amb la preposició escaient: 

 

1. No contribuiran _____ les despeses de la catàstrofe. 

2. S’entossudeix _____la rectitud dels seus actes. 

3. L’any vinent ens haurem d’abstenir _____comprar-nos un cotxe. 

4. Confio____ les teves arts de dissuasió. 

5. Els companys de classe es riuen _____les seves ximpleries. 

6. No comptis _____mi fins al vespre. 

7. Es delecta _____la contemplació de les teves obres. 

8. S’interessa _____les reaccions de la premsa. 

9. Es van exposar _____uns riscos innecessaris. 

10. Avui els diaris parlen _____l’accident. 

11. Es conformarà _____ el que li donis. 

12. Demà tothom s’oblidarà ____ la feina feta. 

13. Optarem _____una solució més dràstica. 

14. Es van adonar _____ les conseqüències dels seus actes. 
 
 
6. Torneu a escriure les oracions de l’exercici anterior tot substituint el 
complement preposicional pel pronom feble corresponent. 

 
7. Poseu accents i dièresis a les paraules que ho necessitin d’aquest 

text: 
 

FER EL TURISTA A BARCELONA 
 
El mes senzill es que inicieu la ruta a la plaça Catalunya. Com un turista més, 
abans us heu de decidir per quina de les dues linies comenceu: la vermella 
(anomenada tambe ruta nord) o la blava (ruta sud). Tambe hi ha la verda, que 
passa pel Poblenou i pel Forum, pero nomes obre de març a setembre. La 
vermella passa pels monuments mes emblematics i visitats de la ciutat (la 
Pedrera, la Sagrada Familia, el Parc Guell, el Camp Nou...), mentre que la 
blava cobreix la zona que queda per sota de la Diagonal (Sants, plaça 
d’Espanya, Montjuic, Port Vell, Port Olimpic, Barri Gotic...) i es tracta d’un 
itinerari mes obert, amb vistes panoramiques que valen la pena. El preu dels 
bitllets permet pujar i baixar tantes vegades com vulgueu i canviar de linia en 
qualsevol moment de la ruta. 
 
 
8. Ompliu els buits de les frases següents d’acord amb la forma del 

pronom adequada: 
 
 

a) La Marta és amiga teva o no ___és? 
b) És una persona moalt metòdica i no s’___ acostuma, a aquests canvis. 
c) Ja no ___viu, a la Rambla; ara s’està al Passeig. 
d) No és de Menorca, però ___ sembla. 



e) No __ vagis a peu, que és massa lluny. 
f) Això sí: de generosa, la Maria, ___ és molt. 
g) Quan jo entro a treballar, ella ja  ___ surt i se’n va cap a casa. 

 
9. Omple els buits amb els adjectius corresponents, modificant-ne, si cal, 

el gènere i el nombre. 

1) Duia unes espardenyes (blau) _____________ i no gosava sortir al 

carrer. 

2) La teva professora és molt (exigent) ___________. 

3) Sempre m’ha agradat el menjar (salada) __________. 

4) Els homes les prefereixen (ros) ___________, diuen. 

5) La ciutat més (pobre) __________ d’Europa no es pot comparar amb la 

més rica d’Àfrica. 

6) Tenien fama de ser unes dones molt (decent) _______________. 

7) M’he comprat una camisa (verd) ___________. 

8) Es van repartir el pis i les coses (comú) _____________ que tenien entre 

els dos. 

9) Tot passejant vam descobrir una aranya (gegant) _____________. 

10)Va passar una infantesa (cru) ___________ que el va marcar per 

sempre. 

10.  Relaciona les frases fetes amb el seu significat. 
 
 
Venir de l’hort                             Estar-ne cansat, tip 
 
Tallar el bacallà                          Manar 
 
Ser un bocamoll                         Xerrar més del compte 
 
Tenir-ne el pap ple                     No saber de què es tracta 
 
 
 


