
 

Ompliu els buits amb la forma correcta  ( si no o sinó)  

1) ________  veniu, feu-nos-ho saber aviat. 

2) No era l'Anna ________    en Pere el qui havia trucat. 

3) Volem aquesta bossa; ________   pot ser no en volem cap. 

4) No sabrem què fer ________   li agrada el regal. 

5) No ha vingut el conseller,  ________  un representant seu. 

6) Vingueren cinc-centes persones,  ________  més. 

7)   ________  vens, no t'ho explicaré 

8) El poema no l'he escrit jo, ________    en Bergerac. 

9)   ________  pots venir, no vinguis. 

10) No ho ha fet ell, ________    el seu amic. 

11) No ho aconseguirem ________    ens hi esforcem. 

12) A la Viquipèdia mai no s'esborra res, ________    que es completa el material que s'hi 

troba. 

 

Extret d’ http://enxaneta.info/activitats/confusions/44/2 

http://enxaneta.info/activitats/confusions/44/2


 

Normalment per què serveix per preguntar el motiu o la causa; en 
canvi, perquè serveix per explicar la causa o la finalitat d’una acció. 
D’acord amb això, completa aquestes oracions amb l’opció adequada. 
Escriu cada resposta al lloc corresponent. 

 

Ens han canviat la rentadora  encara tenia garantia. 

 

 no et poses les ulleres? 

 

Prohibeixen encendre foc al bosc  no hi hagi incendis. 

 

Han fet una desviació  puguin passar els camions. 

 

Volem saber  ens han denegat el permís. 

 

No agafem l’aigua de la font  no és potable. 

 

Saps  ho deien?  la gent s’espantés. 

Extret d’ http://www.e-distribucion.com/barcanova/nodes/catala_2ESO/unitat_05/activitats/526.htm 

http://www.e-distribucion.com/barcanova/nodes/catala_2ESO/unitat_05/activitats/526.htm


 

Ompliu els buits amb la forma correcta  ( què o que)  

 

 

1) ........ dius? 

2) No sé de ........ parlàveu? 

3) M’agradaria saber per ........ plores? 

4) Amb ........ comptes per a fer-ho? 

5) No sé ........ vol ara 

6) Digues-me de ........ heu tractat a la reunió 

7) ....... està fent ara? 

8) En ........ esteu treballant ara? 

9 ) ........ alt és aquest campanar! 

10 ) ........ corren aquells cavalls! 

11) ........ a prop es veu aquell cim! 

12) ........ de pressa han anat de casa a l’estació! 

Extret d’ http://www.aldeaglobal.net/cat5estrelles/classicqueduesopcions.htm 

http://www.aldeaglobal.net/cat5estrelles/classicqueduesopcions.htm


 

 

Ompliu els buits amb la forma correcta  ( com que o posat que) 

a)______________  van obrir la comporta de la resclosa, l’aigua va inundar els camps. 

 

b) Vine ______________   puguis. 

 

c)  ______________  ho mantingui en secret, no se sabrà. 

 

d) ______________  ens presentés el seu programa, el votaríem. 

 

e) ______________   han barrat tots els camins, farem la travessia per la muntanya. 

Extret d’ http://www.e-distribucion.com/barcanova/nodes/catala_2ESO/unitat_05/activitats/550.htm 


