
GRUP 1

1. Podeu transcriure aquest embarbussament?
una polla xica, pica, pellarica, camatorta i becarica

va tenir sis polls xics, pics, pellarics, camatorts i becarics.

Si la polla no hagués sigut xica, pica, pellarica, camatorta i becarica,

els sis polls no haguessin sigut xics, pics, pellarics, camatorts i becarics



GRUP 2

2. Podeu canviar el gènere i el nombre dels noms  i adjectius?

Una arquitecta estrella amb una vida de pel.lícula

La meva amfitriona és una arquitecta estrella amb una vida de pel.lícula.

La italiana més catalana, que va venir a Barcelona per amor. 10 anys després de quedar-se
vídua,

Benedetta Tagliabue  segueix vivint a la mateixa casa que van comprar i reformar junts a
Ciutat Vella , a tocar del mercat de Santa Caterina que van dissenyar els dos.

Amor i l’admiració per l’Enric Miralles, el seu mestre i marit. L’home per qui ho va deixar
tot.



GRUP 22

2. Podeu canviar el nombre?
tesi cru raça

pluja aigua piga

pasqua roca

mà veí bé

a (lletra) do ( nota musical) el perquè

bisturí clixé

lluç boix tros

esquitx accés gas

sufix arròs

text gest casc

desig assaig dimecres

lapsus plus pols

tres (número)



GRUP 3

3. Quines categories hi falten?
La _____________ ha estat una __________ amfitriona.

Tot ____________ acompanya d’un somriure i tot _______ explica amb un accent

encantador.

Fins i tot les converses més _________________, quan hem parlat ________________

l’episodi més dur de la seva vida:

la malaltia fulminant ______________ es va emportar el seu marit quan tenia 45 anys,

__________ fills petits, i tot un futur per davant.



GRUP 4

4. Com justificaríeu  que
el valencià i el català siguin la mateixa llengua?

una néta pregunti a l’àvia el significat d’alguna frase feta?

la llengua pròpia de Catalunya sigui el català?

alguns defensin el reconeixement dels Països Catalans?


