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Ortografia - Vocalisme: les grafies a/e i o/u
1. Omple els buits amb a o e.
assemblea, avaluació,
rave,

meravella,

nespra,

ebenista,

albercoc,

avaria,

rancor,

vernís, tàvec,

monestir, emparar,

tràfec, avantatge, àrees,

roure, tarda, gelea, el pediatre, el modista, el cove, atles,

atapeir, eixelebrat, envelat, temptejar, cànem, davanter, estella.

2. Completa els buits amb a o e:
a) Vine d‘hora.
b) Si hagués nascut dues hores abans, hauria estat el primer nadó de l‘any.
c) Si estudies més, trauràs bona nota.
d) Estava tan cansada que va decidir que s‘ajauria una estona.
e) Corre, omple la galleda que necessitem més aigua!
f) I un 15 de març, en aquell bar solitari, naixia una gran amistat...

3. Omple els buits amb o o u.
escrúpol, aixovar,

robí, retolació, tramuntana, trofeu, hongarès,

polidora, embotir, muntanya, escodrinyar, polvoritzar, nodrir, triomf,
ritu, individu, ordir, sostreure, sufocar,

suportar, ploma, focus.

4. Completa els espais buits amb o/u.
a) Seria genial que pogués donar-nos un cop de mà.
b) Veniu de seguida que pugueu.
c) Feu el que vulgueu però no em molesteu més.
d) Es passa el dia estossegant.
e) Demà collirem les maduixes.
f) Diu que hi tornem sempre que vulguem.
g) Em van assegurar que us deixarien els llibres que volguéssiu.
h) No ens atabalis que vindrem quan puguem!
i) Dijous muntaré a cavall.
j) Encara no has escollit el menú?
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Ortografia - Consonantisme: les grafies b/v
1. Omple els buits amb b o v.
advocat, rebentar, sabó, automòbil,

moviment,

prova, probable,

abortiu, escrivà, escriba, devia, escalivada, endívia, rave,

almívar, pebre, vedella, baró, espavilat, esvelt, covard, avorriment,

arrabassar, arravatat, captivar, apaivagar, avaluar, enterbolir, avet,

badallar, taverna, saba, trèvol, trobador, escovilló, ivori, bafarada.

2. Fes el mateix amb aquests topònims i noms de persona.
Biscaia, Vitòria, Àlaba, el Nerbion, Bergara, l‘Havana, Còrdova,

Anvers, Sèrbia, el Vesuvi, la Savoia, Esteve, Berta, Blanca, Biel.

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.
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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
__l‘_hoquei
_el__hobby
_el__hippy

__el_halar
_el__hardware
__l‘_hamburguesa
_el__hawaià

_l‘__hàmster
__l‘_handbol

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. Si et cal, consulta les p. 246 i 247 del teu llibre de text.
paret
càrrec
quietud
salut
fluid
adob
tuareg
reverend
feréstec
càstig
sòlid
ràpid
responent (gerundi)
jo comprenc

rònec
biòleg
nàufrag
pedagog
xenòfob
antic
míting
fàstic
serp
arc
xíling
superb
sortint (gerundi)

tub
suc
poruc
verd
préssec
fong
jo venc

solitud
catàleg
feixuc
malastruc
mànec
jo tinc
jo entenc

institut
espàrrec
obac
càvec
òxid
jo vinc
jo fonc
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Acaba en vocal tònica

Acaba en vocal àtona

Acaba en consonant

P, T, C

derivat

derivat

norma

excepció

norma

excepció

norma

excepció

paret

tub

biòleg

càrrec

reverend

míting

institut

solitud

nàufrag

rònec

verd

xíling

salut

quietud

catàleg

espàrrec

serp

jo tinc

suc

pedagog

fluid

fàstic

arc

jo vinc

antic

adob

xenòfob

càvec

superb

jo venc

antic

tuareg

càstig

feréstec

fong

jo entenc

feixuc

òxid

préssec

responent
(gerundi)

jo fonc

obac

sòlid

mànec

sortint
(gerundi)

malastruc

ràpid

jo comprenc

2. Posa p, t, c / b, d, g o Ø, segons calgui.
a) QuanØ ens instal·laran el reg per aspersió? Per ara, utilitzarem el rec municipal.
b) Quant a l‘afer de canviar de col·legiØ, n‘hem de parlar, a veure quant ens costarà.
c) Era un geniØ de la genètica, per això va obtenir el premiØ.
d) Desconec el codiØ de conducta d‘aquesta cultura.
e) Escrivim el nom del grog com a beguda diferent del groc com a color.
f) Trepitjar raïm en un cup produeix una sensació de sensualitat elevada al cub!
g) Ningú no responØ, ara mateix tot romanØ en calma, tant de brogit que movien!

Ortografia - Consonantisme: ix/x, g/j, tx/ig
2. Omple els buits amb x/ix, g/j, tg/tj, tx/ig.
a) Tot d‘una, els va caure un xàfec i per aixoplugar-se d‘aquell ruixat, en Xavier, que és molt
enginyós, s‘engiponà un cobert amb els impermeables i així van protegir-se de la pluja i no
van acabar xops.
b) Coneixes la llegenda de Sant Jordi? Doncs uns nens molt eixerits la representen i es
passen el dia corregint-se entre ells: es fan un bon garbuix!
c) El drac ferotge, la xamosa donzella i el cavaller que allibera el veïnatge del flagell del
monstre són els personatges més cobejats per la canalla.
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Ortografia - Consonantisme: les consonants laterals
1. Omple els buits amb les consonants l o l·l.
celebrar

intel·lectual

intel·ligència

intel·lecte

inintel·ligible

col·legi

col·laborar

col·lecció

colitis

solució

còlera

colesterol

col·locar

al·lèrgia

al·licient

al·ludir

alegria

al·lucinar

tranquil·la

idil·li

al·legar

il·legal

il·lusió

il·legítim

il·luminació

il·lustració

mil·lenari

mil·límetre

aquarel·la

varicel·la

legionel·la

mortadel·la

franel·la

parcel·la

novel·la

til·la

pupil·la

goril·la

vil·la (torre)

vila (poble)

2. Aquests noms propis duen l o l·l?
Brussel·les

Fal·lopi (trompes)

Compostel·la

Apol·lo

Al·là

3. Completa aquestes paraules amb l o ll.
llicenciat

lògic

porcellana

rellotge

lingüística

motxilla

trasllat

liberal

alliberar

lli (teixit de...)

4. Omple els espais buits amb l o l·l, segons convingui.
a) El grup d‘intel·lectuals va elegir el seu candidat.
b) L‘acte que s‘havia de celebrar demà s‘ha anul·lat.
c) Haurem d‘instal·lar la calefacció central.
d) A partir d‘aquesta novel·la han rodat una pel·lícula.
e) A l‘exposició hi havia un miler d‘aquarel·les.
f) Van col·locar tranquil·lament tot aquell material bèl·lic al costat del col·legi.
g) El seu poder era il·limitat.
h) El delegat va trobar una solució excel·lent.
i)

Has de col·laborar amb els teus col·legues.

j)

El director del col·legi i els seus col·legues van celebrar la inauguració del curs acadèmic.

k) Estava pàl·lid, però parlava tranquil·lament.

8

Suficiència
l)

Exercicis de reforç

Tots es van rebel·lar contra la injustícia que s‘havia comès.

m) Tenia una paciència il·limitada.
n) La capital té més d‘un milió d‘habitants.
o) L‘anular és el quart dit de la mà.
p) El conductor va sortir il·lès de l‘acccident.
q) Té una intel·ligència prompta.
r) Va ser un acte solemne. Em va agradar molt l‘exposició d‘una col·lecció de llibres molt
valuosos amb il·lustracions fetes pels millors artistes de l‘època.
5. Busca un derivat de les paraules entre parèntesis per completar les frases:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Les platges del Carib tenen una aigua (cristall) cristal·lina.
Amb un fil de color gris (metall) metàl·lic es teixiria un vestit.
No es troben gaire escriptors al segle XX amb un esperit (Llull) lul·lià.
Les restes dels vaixells enfonsats prenen formes (coral) coral·lines.
Aquesta ampolla conté una loció (cabell) capil·lar.
Hi ha persones com el metall fortes però (mall) mal·leables.

Ortografia - Consonantisme: les consonants nasals
1. Omple els buits amb les consonants m, mm, nm, n, nn o mp.
a) L‘amfitrió parlava de l‘assumpte amb força circumloquis; era un fanfarró.
b) La Susanna va connectar de seguida amb el director de la simfonia.
c) El comte explicà un conte als nens, que comptaven les hores d‘avorrits que estaven.
d) El presumpte autor de l‘atemptat estava exempt de pagament.
e) Amb un somriure de nimfa li oferí amfetamines que li deixaren bona empremta.
f) El tramvia fa circumval·lació per la plaça i acaba el trajecte davant de la impremta.
g) Enmig d‘aquell immens desori, tanmateix hi havia l‘Esteve, seriós i benparlat.
h) La Joana i l‘Emma compten els triennis a l‘annex que han rebut.
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2. Completa els espais buits dels mots de les frases següents:
a) El detectiu comprovava les empremtes digitals.
b) L‘amfitrió es commogué enmig dels aplaudiments.
c) No et deixis temptar pels diners.
d) El presumpte assassí es beneficià de l‘amnistia.
e) És víctima d‘una enveja inconfessable.
f) El somriure de la infermera el va consolar.
g) El partit de tennis encara no s‘ha acabat.
h) Aquell fet va succeir en unes circumstàncies molt estranyes.
i)

He comptat que vindran unes seixanta persones.

j)

És innecessari que l‘Emma torni a pintar la llar de foc; el fum sempre ennegreix la paret.

k) La catedral que vam visitar és la més sumptuosa que he vist mai.
l)

Quan li van dir que havia suspès l‘examen no es va immutar.

m) L‘orquestra va interpretar aquella simfonia que li agradava tant.
n) Finalment van poder representar l‘obra de teatre a l‘amfiteatre del centre cívic.
o) En començar el concert el cantant va connectar de seguida amb el públic.
p) És innegable que el Tomàs és innocent.
Ortografia - Consonantisme: les consonants vibrants

1. Posa r als buits, si cal, i, si sona, encercla-la.
clauer

colomar

córrer

caureØ

càntir

calor

calóØ

amargor

pensàØ

sortir

batréØ

batreØ

major

menor

carrer

rigor

fuster

cendrer

femer

mur

pur

popular

consular

cigar

arbre

prendre

cirurgia

Frederic

orquestra

cartró

monestir

senglar

senars

singular

por

superior

menjador

posterior

darrer

ferrer
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2. Escriu r o rr als espais buits.
autoretrat
multiracial
corrosiu
irrealitzable
monorail

carrosseria
ultraràpid
eradicar
arítmia
semiremolc

extraradi
antireligiós
grecoromà
arrossegar
corredor

perruca
irresponsable
contrarèplica
teleradar
endarrerir

3. Classifica les paraules següents segons si la r final sona o és muda.
bar

Ester

por

mar

planter

foscor

far

pastor

Ter

carter

amor

solter

senyor

cor

honor

clar

horror

enyor

calmar

nedar

pur

robar

tocar

dir

gir

cremor

rumor

estar

car

castor

agafar

radar

motor

flor

remor

La r final sona

La r final no sona

bar, Ester, mar, far, Ter, amor, cor, honor,
horror, enyor, pur, gir, rumor, car, radar,
motor

por, planter, foscor, pastor, carter, solter,
senyor, clar, calmar, nedar, robar, tocar, dir,
cremor, estar, castor, agafar, flor, remor

Ortografia - Consonantisme: la essa sorda i la essa sonora
1. Col·loca cada mot sota del so de la essa corresponent i posa-hi la grafia adequada.
comissió,
antesala,
sarsuela,
mostassa,
progressar,
endinsar,
països,

agressió,
pesar,
cassola,
tassa,
casual,
excessiu,
noblesa,

emissió,
transeünt,
gasos,
envernissar,
antisocial,
episodi,
fermesa,

impressor,
mesura,
presumpte,
discussió,
posar,
matisar,
deixadesa,

expressió,
desembre,
disseny,
casset,
passar,
actualitzar,
cohesió,

entresòl,
gaspatxo,
nasal,
dissenyar,
destrossar,
improvisar,
anàlisi

So de essa sorda [ S ]

So de essa sonora [ Z ]

s / ss / c / ç

s/z

comissió, discussió

pesar, improvisar

agressió, casset

transeünt, reposar

emissió, dissenyar

mesura, països

impressor, progressar

desembre, noblesa

expressió, antisocial

gasos, fermesa

casos,
reposar,
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entresòl, passar

presumpte, deixadesa

antesala, destrossar

nasal, cohesió

gaspatxo, excessiu

casual, anàlisi

sarsuela

posar

cassola

casos

disseny

endinsar

mostassa

episodi

tassa

matisar

envernissar

actualitzar

2. Passa al femení els substantius següents tot afegint-hi el sufix - a o - essa.
pagès, finès, baró, abat, metge, burgès, marquès, jutge, alcalde, francès, vampir, xinès

So de essa sorda [ S ]

So de essa sonora [ Z ]

el sufix - essa

el sufix - a

baronessa

pagesa

abadessa

finesa

metgessa

burgesa

jutgessa

marquesa

alcaldessa

francesa

vampiressa

xinesa

3. Per reforçar la pronúncia de la essa sonora en mots conflictius, llegeix força vegades
aquestes paraules tenint en compte que totes les s i les z de l’exercici són sonores.

obesitat

llosa

paisatge

paràlisi

paràsit

parèntesi

Provisió

plausible

presagi

presumpte

prosèlit

residu

Masia

tesi

tisi

Tomasa

topazi

tuberculosi
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Zebra

zel

zona

zoologia

casual

oasi

mil·lèsim

misantrop

musa

museu

musulmà

nasal

Lesió

magnèsia

resar

mausoleu

medusa

metamorfosi

Enèsim

explosió

fase

frase

fusible

gasa

Església

entusiasme

episodi

Eusebi

Ezequiel

exclusió

Crisi

decisió

diapasó

diòcesi

divisor

dosi

Cèsar

cohesió

col·lisió

concisió

corrosió

cosac

Asil

bàsic

basílica

casino

nosa

centèsim

Adhesió

anàlisi

residència

apoteosi

Àsia

basalt

Ortografia - La síl·laba
1. Tenint en compte els dígrafs, separa per síl·labes aquests mots.
Exemple:

car | ros | se | ri | a

di│bui│xar

po│llan│cre│da

col│le│gi

a│qua│rel│la

pis│sar│ra

cot│xe│ra

pol│lu│ci│ó

ins│tal│lar

ma│dui│xot

met│ges│sa

ma│gat│zem

as│cen│dir

po│lit│ja

cor│re│gir

em│pè│nyer

2. Separa per síl·labes aquestes paraules i encercla’n els diftongs.
Eu│là│li│a

Ma│ri│a

A│dri│à

Nú│ri│a

Pas│qual

Jau│me

A│mè│li│a

Vic│tò│ri│a

Ai│na As│sump│ci│ó

Jo│a│na

Me│rit│xell

O│ri│ol

Ar│nau

rà│di│o

mú│tu│a

ei│na

ai│güe│ra

qües│ti│ó

mai

di│a│ri

ju│li│ol

por│teu

ci│èn│ci│a

his│tò│ri│a

io│gurt

io│de

ai│gua

ia│ia

ma│dui│xa

3. Separa per síl·labes aquestes paraules tenint en compte que són mots compostos.
a│les│ho│res, nos│al│tres, in│hu│mà, des│or│dre,
mal│a│gra│ït

bes│a│vi, cel│o│bert, a│lho│ra,
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Ortografia - L’accentuació i la dièresi
1. Separa aquests mots per síl·labes, classifica’ls en aguts, plans i esdrúixols i accentua’ls,
si cal.
bruixola
arees
farmacia
ingres
despres

grua
missil
terapeutic
dioptria
reptil

ferestec
esglesia
terapia
periode

pressec
futbol
congres
canço

pesol
autovia
pol·lucio
tambe

feia
eczema
espes
aixo

mutua
medul·la
avia
allo

Aguts

plans

esdrúixols

fut│bol

gru│a

brúi│xo│la

con│grés

fe│rés│tec

mú│tu│a

pol│lu│ci│ó

prés│sec

à│re│es

es│pès

pè│sol

es│glé│si│a

in│grés

fe│ia

èc│ze│ma

can│çó

mís│sil

far│mà│ci│a

tam│bé

au│to│vi│a

te│rà│pi│a

ai│xò

me│dul│la

à│vi│a

a│llò

te│ra│pèu│tic

di│òp│tri│a

des│prés

rèp│til

pe│rí│o│de

2. Posa accent quan calgui.
a) Té, beu-te el te, que és molt més bo i sa ben calent; el cafè per a ma mare ja és mòlt.
b) Ja he saludat el teu cap, l‘he reconegut pels pèls! Sembla un rodamón!
c) Sé que aquest mèu que se sent és del meu gat; vés a buscar-lo, ves que no se‘ns perdi.
d) Tinc son, però si sec se‘m farà un séc al vestit de mora que estreno avui.
e) Si no li diu que sí al projecte d‘urbanització del sòl, sol no se‘n sortirà pas.
f) Vós mateix, acosteu-vos, que us diré quin ús es dóna normalment a aquest cóm.
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3. Completa aquest quadre per columnes i posa accent i/o dièresi, segons convingui.
Donar

donant

donat

donàveu

donaríem

donaré

donem

donéssiu

infinitiu

gerundi

participi

imperfet
ind.

condicional

futur

present
subj.

imperfet
subj.

Jeure

jaient

jagut

jèieu

jauríem

jauré

jaguem

jaguéssiu

Treure

traient

tret

trèieu

trauríem

trauré

traguem

traguéssiu

Néixer

naixent

nascut

naixíeu

naixeríem

naixeré

naixem

naixéssiu
(nasquéssiu)

Voler

volent

volgut

volíeu

voldríem

voldré

vulguem

volguéssiu

Poder

podent

pogut

podíeu

podríem

podré

puguem

poguéssiu

4. Fes el mateix que a l’exercici anterior.
Trair

traint

traït

traíeu

trairíem

trairé

traïm

traïssin

infinitiu

gerundi

participi

imperfet
ind.

condicional

futur

present
subj.

imperfet
subj.

conduint

conduït

conduíeu

conduiríem

conduiré

conduïm

conduïssin

Agrair

agraint

agraït

agraíeu

agrairíem

agrairé

agraïm

agraïssin

Beneir

beneint

beneït

beneíeu

beneiríem

beneiré

beneïm

beneïssin

Obeir

obeint

obeït

obeíeu

obeiríem

obeiré

obeïm

obeïssin

Conduir

5. Completa el quadre següent per columnes i posa accent i/o dièresi quan calgui.
Donar

donant

Reprendre reprenent

donat

donàveu

donaríem

donaré

donés

donéssiu

reprès

repreníeu

reprendríem

reprendré

reprengués

reprenguéssiu

Cloure

cloent

clos

cloíeu

clouríem

clouré

clogués

cloguéssiu

Fondre

fonent

fos

foníeu

fondríem

fondré

fongués

fonguéssiu

Rebatre

rebatent

rebatut

rebatíeu

rebatríem

rebatré

rebatés

rebatéssiu

Atreure

atraient

atret

atrèieu

atrauríem

atrauré

atragués

atraguéssiu

Cabre

cabent

cabut

cabíeu

cabríem

cabré

cabés

cabéssiu

coneixent

conegut

coneixíeu

coneixeríem

coneixeré

conegués

coneguéssiu

Conèixer
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6. Col·loca els accents i les dièresis que falten en el text.
Torno a Juneda la setmana que s‘enfonsen les borses arreu del món i, vist tot plegat des de sota
els porxos del carrer Major, la situació no em sembla tan greu. S‘ha parlat d‘un llarg hivern
nuclear, d‘un retorn a l‘Edat Mitjana. Els cicles històrics tenen aquesta cosa que els fa similars a
les persones. Quan algú es fa vell i perd el senderi es diu que torna a la infància. Quan una etapa
històrica arriba al seu final es parla de retorn a l‘Edat Mitjana. Infància i Edat Mitjana vénen a
ser, doncs, la mateixa cosa. I ho són per a mi especialment aquí, a Juneda, el poble dels pares, el
lloc que més estimo i que sempre em produeix una fonda sensació de calma.
Recordo les nits d‘hivern, sovint boiroses, caminant sota els porxos, cap a casa, ben tocades les
dotze. La nit i la boira feien que el poble semblés l‘únic lloc del món, i m‘agradava aquesta
sensació d‘Edat Mitjana.
Les històries apocalíptiques impressionen poc la gent de poble, perquè, què t‘han d‘explicar de
catàstrofes globals quan tu ja passes amb el que et dóna l‘hortet? D‘històries de por n‘hi ha als
pobles, però són això, històries. N‘explicaré una que va passar a Juneda, fa molts anys, un dia
de tempesta. Resulta que havia mort un vell i, després del funeral, quan la comitiva va arribar al
cementiri, es va girar una tempesta tan violenta que no el van poder enterrar i van haver de deixar
el taüt al ras. Al vespre, una colla que es reunia al Foment feia barrila sobre l‘incident i, fatxendes,
es desafiaven mútuament a veure qui els tenia més ben posats d‘anar al cementiri aquella nit de
tempesta.
Un va ser prou valent i, embolicant-se be la capa, va dir que per demostrar que no feia trampes,
deixaria clavada la navalla sobre el taüt insepult. I va marxar. I va passar una hora, i dues, i el
Foment va tancar, i tothom va tornar cap a casa una mica mosca, però dient-se que segurament
havia fet figa i que, abans d‘admetre-ho, se n‘havia anat a dormir. L‘endemà seria la riota del
poble.
Però el valent no va passar la nit a casa seva, la va passar al cementiri, mort. Així el van trobar en
fer-se de dia, al costat del taüt. Feia una ganyota d‘espant. Havia clavat la navalla al taüt sense
adonar-se que, moguda pel vent, un extrem de la capa era sobre la fusta. Així, en girar-se per
marxar i tenint la capa clavada al taüt, va sentir com algú l‘agafava pel coll.
Francesc Orteu, Avui, 17 d‘octubre de 2008
7. Col·loca els accents i les dièresis que falten en el text.
Però no va ser fins a la dècada de 1970 que Nicholas Georgescu-Roegen (1906–1994) —d‘origen
romanès, però que va desenvolupar carrera als Estats Units— va alertar sobre el fet que
l‘economia no pot deslligar-se de l‘entropia, és a dir, de la no-reversibilitat de les transformacions
de l‘energia i la matèria. I és que al final del segle XIX, els economistes clàssics van destruir la
idea que l‘economia està deslligada de la biosfera i, per tant, que no té límits. D‘aquí ve que
Georgescu-Roegen assenyalés la impossibilitat d‘un creixement infinit en un món amb límits,
perquè la biosfera té les seves pròpies regles que no podem canviar. Aquest autor denuncia que
el pensament econòmic occidental (ja sigui el capitalisme o el comunisme) té una concepció
mecanicista que no inclou els factors naturals i, si bé és possible conservar l‘energia en quantitat,
aquesta energia es degrada en qualitat, amb la qual cosa provoca el fenomen de l‘entropia o
desordre progressiu.
Georgescu-Roegen empra la metàfora de crítica al sistema econòmic actual amb l‘argument que
és com estudiar l‘aparell circulatori d‘un animal sense considerar l‘aparell digestiu. En aquesta
visió errònia, com passa a la nostra economia actual, podríem veure que l‘aparell circulatori és
un sistema en perpetu moviment i que podem estimular a voluntat. Però la realitat és que és el
sistema digestiu, amb l‘aportació d‘aliments des de fora, aquell que permet el bon funcionament
de l‘aparell circulatori, i aquest està limitat a la disponibilitat d‘aliments i als propis cicles de la
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natura. Així que la nostra economia depèn de recursos naturals de baixa entropia i escassos
(hidrocarburs, terres fèrtils, aigua potable, etc.); la contaminació i l‘esgotament són
conseqüències esperables que no hauríem d‘externalitzar com fem actualment, perquè llavors
incrementem l‘entropia de l‘entorn i, per tant, dificultem la pròpia supervivència. Evidentment,
amb noves tecnologies es poden produir adaptacions més harmonioses entre la societat humana i
la natura.
Aprendre a viure amb suficiència [Ecoterra, març 2009]
8. Posa, si cal, accents i dièresis en els textos següents.
1.Quan es va cansar de mirar la televisió, va recollir tot de roba bruta, la ficà a la rentadora i ho
deixà tot llest per al dia següent. Després pujà a la seva cambra i es va despullar
parsimoniosament. Un cop nua s‘acostà a una palangana plena d‘aigua que tenia sobre una taula i
en va treure unes peces de roba de la mida d‘un mocador. Les va escórrer fins a la darrera gota,
abans d‘aplicar-se-les a les diferents parts del cos. Pel problema de la menopausa i els trastorns
que li produïa va anar a veure un metge naturista. Ella seguia al peu de la lletra les seves
instruccions, encara que a vegades, com aquella nit, havia deixat de prendre la ―tisana
antinerviosa‖ i s‘havia saltat el règim vegetarià que ell li havia prescrit.
Víctor Mora, La dona dels ulls de pluja

2. Per força m‘havia d‘adonar que mai no havíem estat feliços i que sempre ens vam moure en un
ambient tèrbol, en el qual ens vam complaure perquè ens expressàvem tal com érem. Havia
brollat una flama i ens encaràvem ardents, desbordats per una cobejança que ens atreia, que ens
fonia, tan dura i exasperada que la mateixa rialla, quan es produïa amb espontaneïtat, era més un
esclafit eròtic que una manifestació d‘autèntica alegria.
Text adaptat de Manuel de Pedrolo, Joc brut

9. Posa els 12 accents i la dièresi que falten en aquest text:
Tot i que la mudança només s‘havia de pujar al primer pis, els tres amics van celebrar que la finca
tingués muntacàrregues. Després d‘un viatge llarg, el cos agraïa una mica d‘exercici físic que
desentumís els músculs, però passat l‘impuls inicial, l‘ascensor es tornava imprescindible. Quan
obrien les portes del remolc, les campanes de l‘església de Saint Médard van tocar les cinc de la
tarda. Si volien acabar abans que es fes fosc, haurien d‘anar per feina. L‘última campanada va
subratllar encara més la quietud que els envoltava. Des d‘una cafeteria que hi havia a l‘altre cantó
del carrer va arribar-los el repic d‘unes boles de billar. Sense dir-s‘ho, tots tres van afigurar-se
aquells jugadors com uns aliats seus, indiferents al món.
Toni Puntí, Maletes perdudes
10. Posa els accents que falten en el text següent
La localització de l‘arteriosclerosi en les artèries que irriguen el cor dóna lloc a la malaltia
coronària, que pot presentar diverses manifestacions. Una de les més característiques és l‘angina
de pit, causada per un sofriment del múscul cardíac per una aportació de sang insuficient. Una
altra manifestació important de la malaltia coronària és l’infart de miocardi, és a dir, la mort d‘una
part del múscul cardíac a conseqüència d‘una absència d‘irrigació sanguínia. Aquesta manca de
sang es pot produir quan es desprèn una placa d‘ateroma i s‘encaixa en una artèria més petita, de
manera que l‘obstrueix del tot.
Extret del llibre 1.000 exercicis per al nivell C
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11. Posa els accents i les dièresis que falten en el text següent
(Hi ha 20 accents i 2 dièresis)
L‘acte d‘ahir se celebrà a la seu de la Reial Acadèmia de les Bones Lletres, al carrer del Bisbe
Caçador. L‘Institut d‘Estudis Bizantins i Neohel·lènics homenatjava l‘escriptora grega Alki Zei,
popularíssima al seu país i desconeguda a Catalunya malgrat la publicació de dos dels seus
llibres traduïts directament del grec al català per Anna Maria Casassas. L‘editorial Empúries les
inclou en la seva col·lecció L’Odissea de narrativa per a joves. Després d‘unes paraules
d‘agraïment als seus amfitrions, Alki Zei escoltà, commoguda, el discurs de benvinguda pronunciat
per l‘entusiasta professor Alexis Eudald Solà. Els joves hi eren nombrosos. Xavier Folch, l‘editor
d‘Alki Zei en català, explicà com descobrí, casualment, la versió francesa del llibre de l‘escriptora
El tigre de la vitrina i l‘interès que suscita la lectura. El llibre evoca el cop feixista del general
Metaxàs l‘any 1936 des de l‘òptica d‘una nena i demostra com un fet semblant pot trasbalsar la
vida dels infants i alterar profundament les relacions familiars. La guerra de Petros correspon als
quatre anys de guerra, d‘ocupació italoalemanya i de resistència, consecutius a la dictadura del
general Metaxàs, que tingué tantes afinitats amb el seu col·lega Francisco Franco.
Teresa Pàmies, Avui, 12/6/95 (text adaptat)
Extret del llibre 1.000 exercicis per al nivell C
Ortografia - Tots els temes
1. Omple els buits amb les vocals i consonants que hi falten.
a) El van sotmetre a un càstig perquè deien que la seva dissertació atemptava contra la
moral i els bons costums.
b) L‘estudiant va prometre que al final del quadrimestre trauria més bona nota de
matemàtiques.
c) Ens van donar una calorosa benvinguda al local i a continuació ens van explicar com
funcionava aquell joc d‘atzar amb tota senzillesa i concisió.
d) Han de seleccionar aviat un projecte o un altre, però malauradament encara hi ha molts
indecisos que vacil·len.
e) Les seves propietats no són ni urbanes ni rurals, sinó semirurals.
f) L‘espia va ordir un pla per apoderar-se de les cassets amb les converses gravades.
g) Quan els dinosaures es van extingir, l‘home encara no havia aparegut sobre la faç de la
Terra.
h) Ara que el pes dels anys el fan caminar encorbat, l‘avi enyora els temps que podia
caminar ben dret.
i) Estan en una situació de perill imminent.
j) Tant el govern francès com l‘autoritat europea han trobat solucions a corre-cuita sota la
pressió dels esdeveniments en lloc de pensar els problemes amb previsió i calma.
2. Omple els buits amb les grafies (una, dues o cap) adequades.
a) La calba d‘en Miquel, la vèiem brillar entre els avets.
b) Tanmateix, no em sap greu quedar-me sense vacances.
c) La cervesa m‘agrada ben fresca.
d) Tinc un pessigolleig que se m‘estén per tot el cos.
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e) Rembrand és un dels reis dels autoretrats.
f) Pateixo un problema a les fosses nasals.
g) Els safarejos públics d‘aquesta ciutat li confereixen un encant evocador.
h) Tant me fa.
i)

La solitud em tranquil·litza.

3. Fes el mateix que a l’exercici anterior:
El castell de Malmercat no s‘amplia a la pantalla amb la celeritat que ell preveia. Per més que
camina i camina en direcció a l‘objectiu, l‘Hug s‘adona que aquí les distàncies són diferents que en
els llocs civilitzats. I això que va de pressa: està en forma. Està avesat a córrer, a patinar i a fer
bicicleta enmig de la natura, d‘una natura domesticada, això sí, on hi ha indicadors per orientar-se
i on si, per exemple, té una angina de pit, pot comptar amb algun vianant que el reculli o, si més
no, que el trepitgi. Ara es fa creus de com ha anat a parar a aquest laberint de senders feréstecs.
Sens dubte, fa una estona no sabia el que feia, perquè en el seu estat habitual mai no hauria
gosat aventurar-se per aquests boscos.
Imma Monsó, Una tempesta

Morfosintaxi - L’article: apòstrof i contracció
1. Tenint en compte les normes de l’apòstrof, posa el o l’ i la o l’.
l’horari

l’olla

l’Índia

l’Ignasi

la ira

l’institut

l’ona

la anormalitat

la ema

l’1

l’esnob

l’stop

el ianqui

la universitat

l’11

la utilitat

la una (hora)

la UNESCO

l’OTAN

l’ull

el hawaià

el hall

la UEFA

l’univers

l’oli

l’hipòdrom

l’hoquei

l’handbol

l’handicap

l’illa

2. Fixa’t en les contraccions i passa al singular aquests sintagmes.
a) Per als infermers: Per a l’infermer.
Des de les eixides: Des de l’eixida.
b) Per a les úniques: Per a l’única.
Cap als carrers: Cap al carrer.
c) Fins als barris: Fins al barri.
Des de cals Pérez: Des de cal Pérez.
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d) Amb els avantatges: Amb l’avantatge.
Dels handicaps: De l’handicap.

3. Consulta la pàgina 67 del teu llibre de text i substitueix el lo incorrecte per la solució
adient.
a) Una altra vegada em surts amb lo mateix!

Una altra vegada em surts amb el mateix

b) Porti‘m lo de sempre, si us plau.

Porti’m allò de sempre, si us plau.

c) Per lo que sembla, avui no vindran pas.

Pel que sembla, avui no vindran pas.

d) Fes-ho tot lo bé que sàpigues.

Fes-ho tot tan bé com sàpigues.

e) A lo millor guanyem el premi.

Potser/A la millor guanyem el premi.

f) Arribarà, lo més tard, a les vuit del vespre.

Arribarà, com a molt tard, a les 8 del vespre.

g) Veniu lo més aviat possible.

Veniu al més aviat possible.

h) Aquí tothom va a lo seu.

Aquí tothom va a la seva.

i) No saps lo simpàtica que era!

No saps com n’era, de simpàtica!

j) Lo que vàrem riure ahir amb en Josep!

El que vàrem riure ahir amb en Josep!

4. Reescriu cada sintagma amb el mot indicat entre parèntesis.
a) A ca la Teresa (Ramon)

A cal Ramon.

b) Per al Jordi (Esteve)

Per a l’Esteve.

c) Cap a la ciutat (hort)

Cap a l’hort.

d) Per Roma (el Vendrell)

Pel Vendrell.

e) A la gasolinera (stop)

A l’stop.

f) Per al cosí (avi)

Per a l’avi.

g) Cap al novembre (agost)

Cap a l’agost.

h) Per can Borrell (Edo)

Per ca n’Edo.

i) Per al llegum (amanida)

Per a l’amanida.
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5. Torna a escriure aquestes frases canviant la paraula remarcada per la que apareix entre
parèntesis.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Lluny del menjador (habitació): Lluny de l’habitació.
Alertats pel crit del llop (udol): Alertats per l’udol.
La veu del comandant (hostessa): La veu de l’hostessa.
Acostumats al dubte (incertesa): Acostumats a la incertesa.
Una trucada de l‘americà (ianqui): Una trucada del ianqui.
Es queixa del cop (úlcera): Es queixa de l’úlcera.
La marca de l‘esgarrinxada (unglada): La marca de la unglada.
La recòndita il·lusió del noi (íntima): L’íntima il·lusió del noi.
Dolgut per la falsedat d‘ell (hipocresia): Dolgut per la hipocresia d’ell.
Anem a la botiga? (hipermercat): Anem a l’hipemercat?
Font: Llengua catalana. Nivell 5. Edicions L‘Àlber

6. Completa els espais buits amb la preposició i/o l’article adequats.
a) Per què no comprem un número de l’ONCE?
b) Em ressento de l‘artrosi a causa de la humitat.
c) Vols venir al partit d’hoquei sobre gel?
d) Tinc un sangtraït a l’ungla del polze.
e) Saps què? M‘he matriculat a la UOC.
f) Aquesta notícia es va publicar a l’Avui.
g) Quan treballava a l’ICS plegava a la una del migdia.
h) Les autoritats sanitàries van analitzar el iogurt causant de la intoxicació.
i) Fer puzles és el hobby del Marc.
j) Aviat publicaran l’11a edició d’El senyor dels anells.
k) Ara visc a l’Hospitalet.
Morfosintaxi - El substantiu i l’adjectiu
1. Canvia el gènere dels sintagmes següents:
a) homes tranquils:

dones tranquil·les

b) emperador ventríloc:

emperadriu ventríloqua

c) dona veloç:

home veloç

d) geòleg autodidacte:

geòloga autodidacta

e) estudiant sorollós:

estudiant(a) sorollosa

f)

hereva (hereua) cortesa

hereu cortès:

g) esposes felices:

esposos feliços

h) escriptor pobre:

escriptora pobra
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i)

opositor apte:

opositora apta

j)

comptable íntegre:

comptable íntegra

k) veí valent:

veïna valenta

l)

sàvia boja

savi boig:

2. Canvia el gènere de les frases següents:
a) El pagès es va comprar una ovella, un ase, una cabra, un cavall i un porc.
La pagesa es va comprar un marrà, una somera, un boc, una egua (euga) i una truja.
b) L‘exdiputat ha estat rebut com un heroi.
L’exdiputada ha estat rebuda com una heroïna.
c) L‘emperador farà d‘actor perquè és tot un artista.
L’emperadriu farà d’actriu perquè es tota una artista.
d) El gendre del masover és l‘oncle del pediatre.
La jove (nora) de la masovera és la tia (tieta) de la pediatra.
e) El meu amic, que és biòleg i fa de professor, té un alumne molt lleig.
La meva amiga, que és biòloga i fa de professora, té una alumna molt lletja.

3. Fixa’t en els substantius i posa els articles que falten en les frases següents:
a) El còlera és una malaltia encara estesa.
b) El canal de Panamà és geoestratègic.
c) No veig el dia en què veurem la fi d‘aquest problema.
d) Aquest estiu acamparem a la vall de Camprodon.
e) En cap cas el fi justifica els mitjans.
f)

Hem de comprar els llums per al pis nou.La llum del sol és el senyal que ha arribat el dia.
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g) El (la) vocal de la junta va obrir el llum de la sala.
h) El corrent de la Noguera permet baixar-la en rai.
i)

El metge fa una anàlisi per examinar els bacteris.

j)

Els espinacs no són uns llegums.

k) No tenia prou diners en el compte per pagar el deute.
l)

El dot d‘aquella noia era una casa als afores.

m) Els símptomes de la síndrome encara es desconeixen.

4. Canvia el nombre dels sintagmes següents:
a) context difícil: contexts (contextos)
difícils

f)

complexos industrials: complex
industrial

b) jove tenaç: joves tenaços
g) edifici annex: edificis annexos
c) programa ambigu: programes ambigus
h) reflexos auditius: reflex auditiu
d) frase ambigua: frases ambigües
i)

anàlisis prudents: anàlisi prudent

j)

paraigua roig: paraigües rojos (roigs)

e) col·legi mixt: col·legis mixts (mixtos)

5. Canvia el nombre dels substantius següents:
a) el cas:

els casos

b) l‘arròs:

els arrossos

c) l‘embaràs: els embarassos
d) el calabós:els calabossos
e) el sofà:

els sofàs

f)

els desigs (desitjos)

el desig:

g) el país:

n) l‘abús:

els abusos

o) l‘accés:

els accessos

p) el matís:

els matisos

q) els orangutans: l’orangutan
r) les otitis: l’otitis

els països

h) els oasis: l’oasi
i)

els guants: el guant

j)

la calç:

k) el llapis:
l)

les calçs
els llapis

els globus: el globus

m) els atles: l’atles
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6. Canvia el nombre dels substantius següents:

Mans

mà

camí

camins

Carbó

carbons

bosc

boscs (boscos)

Temença

temences

temps

temps

Forja

forges

text

Pròleg

pròlegs

corretja

corretges

Calaix

calaixos

despatx

despatxos

Anís

anissos

vernís

vernissos

Pas

passos

tros

trossos

Poeta

poetes

reflex

reflexos

pans

imprès

impresos

Geganta

gegantes

metge

metges

Mareig

mareigs
(marejos)

boca

boques

Aigua

aigües

puça

puces

Pasqua

pasqües

platja

platges

Monja

monges

taronja

Pa

texts (textos)

taronges

7. Per aclarir el gènere d’aquests noms, posa-hi davant un/una i, darrere, un adjectiu
variable.
anàlisi:

una anàlisi molt bona

compte:

un compte bancari

llegums:

uns llegums cuits
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síndrome:

una síndrome nova

aroma:

una aroma dolça

dubte:

un dubte repetitiu

pendent:

un pendent pronunciat

corrent:

un corrent elèctric

postres:

unes postres delicioses

avantatge:

un avantatge excessiu

allau:

una allau humana

8. Posa el/la o un/una davant d’aquests noms per tal de definir-ne el significat.
a) Vora el canal d‘Urgell, a una vall tranquil·la, va trencar el son una bona estona.
b) Es veia una resplendor de ben lluny i se sentia la pudor de cremat.
c) El llum que has comprat fa la llum taronja.
d) No li sentien el pols, l‘home jeia inconscient sobre la pols del camí..
e) Per trobar l‘avaria de la canal, han hagut d‘obrir un vall tot al llarg del carrer.
f) La nova periodista ha escrit un editorial força contundent; no s‘ha estat de res.
g) El pudor irracional no li deixava mostrar la seva excel·lent obra poètica.
h) La còlera dels afectats augmentava, maleïen el planeta que els havia tocat.

9. Substitueix cada espai buit pel determinant (un/una...) o l’article (el/la...) corresponent.
a) El fi d‘aquesta campanya és acabar amb la delinqüència.
b) Quan puguis, passa‘m el pebre i la sal, si et plau.
c) Ha cobert el deute amb un taló contra el compte corrent del banc.
d) Hi ha hagut una allau de neu que ha cobert tres cases.
e) Per fregar el terra farem servir el lleixiu.
f) Tanca el llum que volem dormir.
g) Amb el pendent que hi ha, és natural que caiguin.
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h) El rètol marca la fi de la carretera.
i)

No té el costum de rentar-se les dents.

j)

Els fets reclamen una anàlisi per part d‘especialistes.

k) Eixuga‘t el front que la suor no et deixa veure.
10. Fes el mateix que a l’exercici anterior.
a) En aquest restaurant fan uns llegums molt bons.
b) Ens ho vam passar bé, però feia una calor...!
c) Abans del tro s'havia fet una resplendor gran.
d) Era un costum dels nostres avantpassats.
e) Després del segon plat ens van portar unes postres de molta qualitat.
f) No podràs fer les línies rectes si no utilitzes un regle.
g) Aquest vi fa una aroma...!
h) Aquesta habitació és massa fosca. Hi afegirem uns llums de paret.
i)

Agafa un full i fes la llista de tot el que necessites.

j)

Anava distret i va topar amb el senyal de circulació.

k) No comprarem res fins que no hàgim pagat el deute que tenim amb el banc.
l)

Si tens un dubte pots comentar-lo amb l'assessor.

m) Li van fer una anàlisi de sang i no l‘hi van trobar res d‘especial.
n) Aquell dia, justament, estava caient una dent de llet a la Mireia.
o) Els metges diuen que és una síndrome d‘aparició recent en aquestes latituds.
p) Als mariners els va caure una àncora fora del port.
q) No teniu un lleixiu amb detergent?
r) Obrirem un compte corrent per a cada nen.
s) Aquests pins estan així perquè aquest hivern han sofert una allau de neu.
t) Després del mareig em va venir una suor que em va recórrer tot el cos.
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11. Emplena els espais buits amb la proposta correcta de les que hi ha entre parèntesis.
a) El dentista col·loca dents (postissos / postisses) postisses
b) Se sentien aromes (deliciosos / delicioses) delicioses
c) Era tot ple de resplendors (extraordinaris / extraordinàries) extraordinàries
d) A la carretera hi havia senyals (lluminosos / lluminoses) lluminosos
e) De calor, mai no n‘havia passat (tant / tanta) tanta
f) A l‘hort només hi havia enciams (pansits / pansides) pansits
g) Tu parles de postres (bons / bones) bones? I ca!
h) Per sopar farem llegums (cuits / cuites) cuits
i)

Li haurem de fer anàlisis (diagnòstics / diagnòstiques) diagnòstiques

j)

Al restaurant avui servien arròs (negre / negra) negre

k) Demà visitarem (els / les) els afores del poble.
l) És un entès en comptes (bancaris / bancàries) bancaris
m) (El / La) La suor em molesta molt.
n) Li va quedar una marca negra (al / a la) al front.
o) Pagar deutes (endarrerits / endarrerides) endarrerits, és el que faig.
p) Durant tota la nit ha bufat (un fort / una forta) un fort mestral.
12. Omple la graella amb les formes de l’adjectiu que hi falten.

SINGULAR

PLURAL

Masculí

Femení

Masculí

Femení

Trist

trista

tristos (trists)

tristes

Baix

baixa

baixos

baixes

Europeu

europea

europeus

europees

Fix

fixa

fixos

fixes

Fals

falsa

falsos

falses

Tendre

tendra

tendres

tendres

Elegant

elegant

elegants

elegants

Comú

comuna

comuns

comunes
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Nu

nua

nus

nues

Andalús

andalusa

andalusos

andaluses

Dur

dura

durs

dures

Advers

adversa

adversos

adverses

Amè

amena

amens

amenes

Ortodox

ortodoxa

ortodoxos

ortodoxes

Vast

vasta

vastos

vastes

13. Omple els buits amb la forma de l’adjectiu que calgui. Fixa’t en l’exemple.

1. Quin treball més fàcil!

Quina feina més _________fàcil__________!

2. Hi ha una butaca més còmoda.

Hi ha un seient més còmode.

3. En Pau no és capaç de fer-ho.

La Laia no és capaç de fer-ho.

4. He vist un llibre anàleg.

He vist una revista anàloga.

5. He tingut un dia tranquil.

He tingut una tarda tranquil·la.

6. Eren molt violents, aquells insults.

Eren molt violentes, aquelles frases.

7. En Carles és un jove força prudent.

L‘Anna és una jove força prudent.

8. Hem trobat un gat salvatge.

Hem trobat una cabra salvatge.

9. Quin acte més digne!

Quina actuació més digna!

10. El trobo lleig, aquest vestit.

La trobo lletja, aquesta brusa.

11. Aquest camí és directe.

Aquesta drecera és directa.

12. Un material massís.

Una substància massissa.

14. Fes el plural dels adjectius següents:

1. Un jove tenaç

Uns joves tenaços

2. Una jove tenaç

Unes joves tenaces

3. Un programa simpàtic

Uns programes simpàtics

4. Una frase ambigua

Unes frases ambigües
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5. Un home capaç

Uns homes capaços

6. Un amic bromista

Uns amics bromistes

7. Un soldat bel·licós

Uns soldats bel·licosos

8. Un brou espès

Uns brous espessos

9. Una cosina simpàtica

Unes cosines simpàtiques

10. Una línia obliqua

Unes línies obliqües

11. Una tela rústega

Unes teles rústegues

12. Un ritme continu

Uns ritmes continus

13. Un cas complex

Uns casos complexos

14. Un personatge boig

Uns personatges bojos

15. Una idea boja

Unes idees boges

16. Un avís oportú

Uns avisos oportuns

17. Un termini fix

Uns terminis fixos

18. Un mirall convex

Uns miralls convexos

19. Un pagament perpetu

Uns pagaments perpetus

20. Un dia serè

Uns dies serens

15. Torna a escriure les expressions següents canviant el mot subratllat pel que hi ha entre
parèntesis. Fes-hi els canvis pertinents.
a) Una bona biòloga (bon)

Un bon biòleg

b) Els amics comuns (amigues)

Les amigues comunes

c) Oli bullent (aigua)

Aigua bullent

d) Gosses porugues (gos)

Gos poruc

e) Animal ferotge (bèstia)

Bèstia ferotge

f)

Comarca agresta

País agrest (comarca)

g) Home covard (dona)

Dona covarda

h) Pèsol cru (pèsols)

Pèsols crus
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16. Tenint en compte la terminació, flexiona totes les formes possibles d’aquests adjectius.
Fixa’t en l’exemple.
-S:

palès

palesa, palesos, paleses_____________________________________

abundós

abundosa, abundosos, abundoses

escàs

escassa, escassos, escasses

mestís

mestissa, mestissos, mestisses

submís

submisa, submisos, submises

-Ç: dolç

dolça, dolços, dolces

descalç

descalça, descalços, descalces

veloç

veloç, veloços, veloces

capaç

capaç, capaços, capaces

-X: perplex

perplexa, perplexos, perplexes

complex

complexa, complexos, complexes

moix

moixa, moixos, moixes

toix

toixa, toixos, toixes

-SC: tosc
basc
-ST: agrest
bixest
-IG: mig

tosca, toscs (toscos), tosques
basca, bascs (bascos), basques
agresta, agrests (agrestos), agrestes
bixests (bixestos)
mitja, migs (mitjos), mitges

boig

boja, boigs (bojos), boges

lleig

lletja, lleigs (lletjos), lletges

roig

roja, roigs (rojos), roges

-ANT: tibant

tibant, tibants, tibants

amargant

amargant, amargants, amargants

vibrant

vibrant, vibrants, vibrants

-ENT: roent

roent, roents, roents

coherent

coherent, coherents, coherents

fraudulent

fraudulenta, fraudulents, fraudulentes

-[ æ ]: agre
esquerre

agra, agres, agres
esquerra, esquerres, esquerres
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magra, magres, magres

tendre

tendra, tendres, tendres

còmode

còmoda, còmodes, còmodes

pobre

pobra, pobres, pobres

digne

digna, dignes, dignes

lliure

lliure, lliures, lliures

17. Completa els espais buits amb el substantiu o l’adjectiu adequat.
a) llapis blau

llapis blaus

b) sabates lletges

barret lleig

c) dret comú

legislació comuna

d) psicòleg famós

psicòloga famosa

e) núvol gris

ciutat grisa

f) llop blanc

lloba blanca

g) home capaç

homes capaços

h) cigró cru

cigrons crus

i) documentació annexa

document annex

j) bacallà salat

bacallans salats

k) oli bullent

aigua bullent

l) home pobre

dona pobra

m) gas contaminant

gasos contaminants

n) ase vell

somera vella

o) nenes felices

nena feliç

18. Omple els buits amb la forma de l’adjectiu que calgui.
a) compromís possible

actitud possible

b) camins paral·lels

vies paral·leles

c) esperit tranquil

consciència tranquil·la

d) acusat innocent

acusada innocent

e) home valent

dona valenta

f) país pobre

terra pobra
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g) personatge digne

persona digna

h) pista vaga

indici vague

i) carrer ample

avinguda ampla

j) un cor tendre

una paraula tendra

k) braç esquerre

mà esquerra

l) sofà còmode

cadira còmoda

m) treball rude

feina rude

n) remei eficaç

medecina eficaç

o) noi feliç

noia feliç

p) vestits iguals

jaquetes iguals

q) vestits diferents

jaquetes diferents

r) vi agre

llet agra

s) mal comú

malaltia comuna

t) un cas anàleg

una situació anàloga

Morfosintaxi - Els quantitatius
1. Escriu res, cap, gens, gens de als espais buits.

a) Ja no ens queda cap ampolla de vi i no tenim gens de conyac.
b) No hi ha res per beure? Si demanen res més, ja m‘ho direu.
c) De la melmelada de gerds de la tieta, ja no en queda cap pot.
d) De mel, ja no en queda gens i tampoc cap rajola de xocolata.
e) No tenen res dolç en aquest bar, i ara un entrepà no em ve gens de gust.
f) No tenim res al rebost. Si volem res, haurem d‘anar a comprar-ho.
g) No fa gens de fred i ell no té gens de vergonya: no du res posat!
h) Que t‘han donat res per a mi? Si et donessin cap notícia, avisa‘m.
i)

Aquest botiguer que no parla gens ara mateix no pesa res; s‘està ben quiet.

j)

Res del que ha sentit no l‘ha convençut: cap raonament no el farà canviar d‘idea.
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2. Corregeix els quantitatius i els indefinits incorrectes que trobis en aquestes frases.
a) Han recorregut tota Catalunya buscant una masia per llogar.
Han recorregut tot Catalunya buscant una masia per llogar.
b) Jo no tinc molta gana. I els demés, volen algo per sopar?
Jo no tinc gaire gana. I els altres, volen alguna cosa (quelcom) per sopar?
c) El propi Jordi Pujol va inaugurar l‘acte.
El mateix Jordi Pujol va inaugurar l’acte.
d) El seu propi fill conduïa l‘ambulància.
FRASE CORRECTA
e) A la biblioteca instal·laran més llums per millorar la il·luminació de la mateixa.
A la biblioteca instal·laran més llums per millorar-ne la il·luminació.
f) Entrà al despatx i mirà tots els racons del mateix.
Entrà al despatx i en mirà tots els racons.
g) Diu que ho faran aquesta setmana mateixa.
FRASE CORRECTA
h) No queda res de pa, però hi ha vàries galetes.
No queda gens de pa, però hi ha unes quantes (diverses) galetes.
i)

Han arribat vàrios teixits de colors varis.
Han arribat diversos teixits de colors varis.

j)

Li van fer la cirurgia estètica en ambes mans.
Li van fer la cirurgia estètica en ambdues mans.

k) Els convidats portaven sendes flors al trau de l‘americana.
Els convidats portaven sengles flors al trau de l’americana.
l)

Avisa els avis, germans, nebots i demés família.
Avisa els avis, germans, nebots i la resta de la família.

m) Que vinguin tres nois qualsevols.
Que vinguin tres nois qualssevol.
3. Subratlla la paraula correcta de les dues que tens entre parèntesis.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Tinc (bastanta, bastant) gana.
No hi ha (prous, prou) alumnes per començar el curs.
Menja (massa, masses) dolços.
La mare i (llurs, els seus) fills van a casa.
Aquest noi no parla (res, gens).
Té (força, forces) recursos.
No és (tan, tant) aplicat com el seu germà.
No té (moltes, gaires) joguines.
(Quan, quant) t‘ha valgut aquest cotxe?
L‘equip i (els seus, llurs) seguidors van anar a Suïssa amb autobús.
Té (bastants, bastantes) ganes d‘anar-hi.
No té (prou, prous) diners.
La sopa no li agrada (gens, res).
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No tenia (molta, gaire) gana.
Es van classificar (força, forces) atletes catalanes.
Hi ha posat (massa, masses) bolets.
És (tan, tant) valuós que mai no el fan servir.
No ens han dit (quan, quant) val el sopar.
No té (gaires, molts) motius per anar-hi.
Si no té (molta, gaire) set, que no begui.

4. Relaciona, d’acord amb el sentit que expressen, les frases de la columna de l’esquerra
amb les de la dreta.
1. Sortiu aquesta tarda? F
2. Si no pot ser, digueu-m‘ho. I
3. Tens notícies seves? A
4. No trobo coses del meu gust. D
5. Et molesta? G
6. No el suporto. E
7. No tinc amistats. B
8. Et ve de gust? H
9. No puc confiar en els altres. C

a. Que en saps res, de l‘Àngels i en Quim?
b. No tinc cap amic.
c. No confio en ningú.
d. No m‘agrada res.
e. No m‘agrada gens.
f. Feu res aquesta tarda?
g. Et fa res que segui?
h. Vols prendre res?
i. Si hi ha cap problema, digueu-m‘ho

5. Acaba les oracions amb algun d’aquests sintagmes.
d’aigua, de calés, de cantar, de cervesa, de coses, de problemes, d’en Lluís, els meus fills
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

No en sé gens, de cantar.
No en vull cap, de cervesa.
No en tinc prou, de calés.
En bec bastant, d’aigua.
No en sé res, d’en Lluís.
En tinc massa, de problemes.
Ja els conec prou, els meus fills.
N‘he après força, de coses.

6. Escriu en lletres els numerals que hi ha entre parèntesis.
a) Sabeu quin va ser l‘any de la picor? Va ser l‘any mil quatre-cents setanta-u (1471), en
què a Catalunya, a més d‘altres calamitats, hi va haver una terrible plaga de puces. L‘any
1971 se n‘hauria pogut commemorar el cinc-centè (500è) aniversari però va passar
desapercebut.
b) Té entrades per al concert? Les voldria per a la fila u (1) o dos (2).
c) Perdoni, a quin pis viu? Al vuitè (8è) segona (2a) o al cinquè (5è) primera (1a)?
d) És la desena (10a) vegada que hi participa i ha quedat dinovè (19è).

34

Suficiència

Exercicis de reforç

Morfosintaxi - Els verbs: temps i modes. Correlacions verbals

1. Completa el quadre seguint l’exemple.
Parlar

Parla!

No parlis!

Parleu!

No parleu!

Dur

Duu (du)!

No duguis!

Dueu!

No dugueu!

Dir

Digues!

No diguis!

Digueu!

No digueu!

Conèixer

Coneix!

No coneguis!

Coneixeu!

No conegueu!

Beure

Beu!

No beguis!

Beveu!

No begueu!

Treure

Treu!

No treguis!

Traieu!

No tragueu!

Moure‘s

Mou-te!

No et moguis!

Moveu-vos!

No us mogueu!

Entendre

Entén!

No entenguis!

Enteneu!

No entengueu!

Riure

Riu!

No riguis!

Rieu!

No rigueu!

2. Omple cada buit de les ordres següents amb la forma adequada del verb indicat entre
parèntesis.
a) No us begueu (beure) tota la llet.
b) Vosaltres, ajaieu-vos (ajeure’s) a sobre de la catifa.
c) No us confongueu (confondre’s) d‘adreça.
d) Nens! Estigueu-vos (estar-se) quiets!
e) Vosaltres, veniu (venir) cap aquí, s‘hi està millor.
f)

Toni i Martí, no vingueu (venir) gaire tard.

g) Vostès, moguin-se (moure’s) de lloc, si us plau.
h) Vosaltres, moveu-vos (moure’s) de lloc, si us plau.
i)

Jana, roman (romandre) aquí una estoneta.

j)

Anna i Glòria, no dugueu (dur) tants embalums, és dolent per a l‘esquena.

k) Noies, endueu-vos (endur-se) més jerseis, que han dit que farà fred!
l)

Nosaltres, aprenguem-nos (aprendre) la ruta, que si no ens perdrem.

m) Nens, no us prengueu (prendre) tants caramels, que us faran mal.
n) Si volem pau, visquem (viure) en un poblet apartat.
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o) Si voleu pau, viviu (viure) en un poblet apartat.
3. Passa aquestes ordres positives a negatives.
Exemple: Tingues paciència! → No tinguis paciència!

a) Beveu molta aigua! 
l’abundància) aigua!

No begueu gaire (molta, per remarcar-ne

b) Arriba aviat! 

No arribis aviat!

c) Preneu les regnes! 

No prengueu les regnes!

d) Estigues alerta! 

No estiguis alerta!

e) Creieu-vos-ho tot! 

No us ho cregueu tot!

f) Interromp l‘assemblea! 

No interrompis l’assemblea!

g) Corre, vine, que ja és tard!  No corris, no vinguis, que és d’hora!
h) Viu com vulguis! 

No visquis com vulguis!

4. Tingues en compte els verbs amb formes velaritzades i completa aquesta sèrie. Fixa’t en
l’exemple.
Present
d’indicatiu

Present de
subjuntiu

Imperfet de
subjuntiu

Aparec
Caic
Conec
Crec
Dec
Dic

aparegui
caigui
conegui
cregui
degui
digui

Escric
Incloc
Jec

escrigui
inclogui
jegui

aparegués
caigués
conegués
cregués
degués
digués
escrivís
(escrigués)
inclogués
jagués

Obtinc
Prenc
Puc
Romanc

obtingui
prengui
pugui
romangui

obtingués
prengués
pogués
romangués

Imperatiu (tu/vosaltres)

apareix/apareixeu
cau/caieu
coneix/coneixeu
creu/creieu
deu/deveu
digues/digueu
escriu/escriviu
inclou/incloeu
jeu/jaieu
obtén (obtingues) /
obteniu (obtingueu)
pren/preneu
pugues/pugueu
roman/romaneu
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sigui
tregui
vingui
visqui

fos
tragués
vingués
visqués

sigues/sigueu
treu/traieu
vine/veniu
viu/viviu

5. Completa els espais buits amb la forma correcta del verb entre parèntesis:
a) Avui nosaltres celebrem [aquest matí: hem celebrat; després: celebrarem] (celebrar) la
victòria de l‘equip de bàsquet.
b) Feia molt de fred i el vent bufava (bufar) de tramuntana.
c) Si no treballen més, no acabaran (acabar) la feina!
d) Cada setmana, en Joan i jo mengem [abans: menjàvem] (menjar) al bar de la Facultat.
e) Ja saps com són: comencen (començar) moltes coses i no n‘acaben cap.
f) Quan tots nosaltres ja estàvem (estar) cansats, ens van donar més feina.
g) Si busqueu (buscar) millor, encara trobareu el que heu perdut.
h) Aquests nens sempre trenquen [abans: trencaven] (trencar) alguna cosa o altra.
i) Maria! Corre (córrer), vine (venir), obre (obrir) la porta, si us plau!
j) Jo no tinc (tenir) pressa; quan ell vingui (venir) l‘atendré.
6. Completa aquests textos amb la forma verbal que correspongui del verb que encapçala
cada paràgraf.

VIURE. Jo, durant aquests darrers anys de soledat, he viscut situacions de tota mena. Els
meus fills voldrien que jo visqués amb ells, però penso que és millor que ells visquin així,
independents i lliures.
ESCRIURE. Si es donés el cas que el meu germà m‘escrivís (escrigués) una postal, jo
també n‘hi escriuria una altra. Però no crec que ell me n‘escrigui mai cap.
VOLER. Havíem convidat la Teresa a la festa d‘aquest matí, però no ha volgut venir. Un
altre dia, encara que ella ho vulgui, no la hi convidarem. Només la convidaríem si ella
volgués disculpar-se.
PODER. Manel, si poguessis venir un moment m‘ajudaries a traslladar aquest seient. No és
que no pugui carregar-lo jo sol, és que s‘ha de tombar, perquè passi per les portes. Ho he
provat i fins ara no he pogut de cap manera.
SABER. Aquest matí els meus cosins han sabut la notícia de la mort de l‘avi. Els haurem de
trucar, perquè sàpiguen l‘hora de l‘enterrament i perquè ho diguin a la tieta Margarida, no fos
cas que no ho sabés. Li sabria molt de greu que no li ho comuniquéssim.
TREURE. Aquest matí he demanat al Jordi que es tragués les mans de les butxaques, però
no se les ha tret (tretes).
ENTENDRE. Avui em sembla que els alumnes no han entès res d‘allò que els he explicat.
Perquè ho entenguin millor, demà els passaré unes diapositives. Si amb tot això no ho
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entenguessin, buscaria la manera de portar-los al Museu de la Ciència, perquè ho vegin de
forma més real.
CAURE. Vam posar una barana, perquè l‘àvia no caigués, però no ha servit de res: aquest
matí ha caigut escales avall d‘una relliscada. Ja no sabem què fer, perquè no caigui més
vegades.
NÉIXER. Aquest matí han nascut tres gatets. Abans que naixessin (nasquessin) hem
avisat els teus pares perquè vinguessin a veure-ho, però no ha pogut ser. Ja els avisarem una
altra vegada quan neixin els xais.
ANAR. Mireia, encara no te‘n vagis, que és d‘hora. I a més, si te n‘anessis ara, no podries
veure la novel·la de la tele. Ja te n‘aniràs quan s‘acabi.
ESTAR. Si jo no estigués tan cansat, us acompanyaria ara mateix. Espereu una estona fins
que estigui més refet i de seguida estaré per vosaltres.
PROMETRE.
El mes passat vosaltres ens havíeu promès que vindríeu un dia a casa
nostra. Aniria bé que no ens prometéssiu res més, si no sou capaços de complir les
promeses.
7. Omple els buits amb les formes adequades dels verbs saber i caber.
Si ell hagués sabut que no volien que hi cabés, ja no hi hauria anat. És millor saber-ho
abans, per no passar una mala estona. Si jo no cabo aquí, feu-me lloc que cabent-hi tots,
encara que estiguem més estrets, xalarem més. Va, ara que ja hi has cabut, no et queixis
més!
8. Omple cada buit amb la forma verbal adequada del verb indicat entre parèntesis.
a) Volíem que vosaltres vinguéssiu (venir) a sopar a casa.
b) Si ells visquessin (viure) a la nostra ciutat, els veuríem més sovint.
c) La Maria m‘ha dit que et doni (donar) això.
d) Si jo sabés (saber) on trobar-la, l‘aniria a buscar.
e) Quan jo sàpiga (saber) on trobar-la, l‘aniré a buscar.
f)

Veniu (venir) vosaltres, que comença a ploure!

g) Vosaltres, creieu (creure)-vos-ho tot!
h) Si vosaltres haguéssiu estat (sigut) [en aquell moment] / (fóssiu) [en general] (ser) més
educats, us haurien saludat.
i)

Riu (riure), tu, tan com vulguis. Això, sí, rieu (riure) vosaltres tots plegats!

j)

No convé que en Joan ens reconegui (reconèixer).
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9. Completa les frases següents amb la forma corresponent del verb que hi ha indicat.
a) Si m‘haguéssiu dit que veníeu, us hauria reservat (reservar) un lloc a taula.
b) En cas que sortís d‘hora de la feina, aniríem (anar) a fer una copa plegats.
c) Posat que aquest diumenge fes bo, podríem (poder) anar a la platja.
d) Hauria vingut abans si haguéssiu dit (dir) que us faltava ajuda.
e) Quina hora és (ser)? Doncs ja deuen ser ben bé les tres.
f) Se n‘aniria amb ell de viatge, si li ho demanés (demanar).
g) Si van canviar de classe, és que no hi cabien (cabre) perquè eren molts.
h) No m‘hauria esperat tanta estona si haguessin dit (dir) que no hi havia classe.
i)

Li deixo el cotxe si me‘l demana i l‘hi deixaré sempre que me‘l demani (demanar).

j)

Si el famós davanter reaparegués (reaparèixer) en el partit de demà, la victòria estaria
assegurada.

k) L‘Esteve esperava que li agraíssiu (agrair) el seu gest.
l)

Si pogués (poder), li transmetria la noticia per internet.

m) Si us falta gent per completar la llista, incloeu–hi (incloure) la meva germana.
n) Podries guanyar tots els rivals si correguessis (córrer) una mica més.
10. Fes el mateix que a l’exercici anterior.
a) No (resoldre) resolgueu els problemes vosaltres, perquè, si no, els vostres fills no
aprendran a espavilar-se.
b) En Jofre no vol sortir fins que es (pondre) pongui el sol, perquè té una malaltia a la pell.
c) Ara ja ho (entendre) entenc, però no sé si ho sé explicar.
d) No puc esperar que et portin el gelat, si no vull que es (fondre) fongui el meu.
e) Fa un mes el govern ja (respondre) va respondre la pregunta que li han tornat a adreçar.
f)

Ens agradaria que vosaltres ens (comprendre) comprenguéssiu una mica quan us diem
que volem anar a ballar a la platja.

g) Han llançat moltes calúmnies sobre la nostra empresa. (respondre, nosaltres)
Responguem com es mereixen, amb una denúncia.
h) No és veritat que ahir jo (confondre) confongués el teu germà amb el gos.
i)

Si em permet un suggeriment, (prendre) prengui això una mica fred.

j)

Quan (caldre) calgui et portaré les coses a casa.
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k) Què (pretendre, vosaltres) preteneu? Ho deixem estar?
l)

Si sabéssiu com funciona l‘assecadora, no caldria que (estendre) estenguéssiu la roba.

m) Quan estiguin distrets, (prendre, vosaltres) preneu-los la pilota!
n) Quan us avisin, (estar) estigueu tranquils.
o) No em crec que vosaltres (estar) estigueu exempts de fer la prova.
p) No m‘agrada que (tenir, vosaltres) tingueu tants miraments.
q) Nois, (tenir) teniu (tingueu) una mica de paciència.
r) Maria i Eduard, no (venir) vingueu abans de les deu, que encara dormim.
s) (venir, vosaltres) Veniu tan aviat com pugueu.
t)

No és veritat que nosaltres encara no (tenir) tinguem les entrades.

u) Nena, no t‘(estar) estiguis tan quieta, que tothom balla!
v) Si vostè vol, (venir) vingui al cap de mitja hora.
w) Nil, (venir) vine de pressa, que encara podràs aconseguir un autògraf!
x) Quan (tenir) tingueu divuit anys ja podreu conduir.
y) No m‘agradaria que nosaltres (estar) estiguéssim poc considerats en el grup de treball.
z) Si tu (venir) vinguessis a veure‘ns, veuries que el paisatge que ens envolta és com el
paradís.
aa) Et van dir que (treure) traguessis el cotxe del garatge a primera hora.
bb) La conec des de fa temps, però no sabia que tu també la (conèixer)
coneguessis/coneixies.
cc) Aleshores, a Europa, les llengües romàniques s‘(estendre) estenien en un territori més
gran que l‘actual.
dd) No és cert que el que ha comprat la Gemma (valer) valgui molt més que el que portaran
els teus amics.
11. Escriu l’infinitiu, el gerundi i el participi que corresponguin a aquestes formes verbals.
Rebatia

rebatre

rebatent

rebatut

Transmetíem

transmetre

transmetent

transmès

Incorríeu

incórrer

incorrent

incorregut

Reflectia

reflectir

reflectint

reflectit

Romanien

romandre

romanent

romàs
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12. Fes el mateix que a l’exercici anterior.
infinitiu

gerundi

participi

Absolgui

absoldre

absolent

absolt

Remetíem

remetre

remetent

remès

Caigui

caure

caient

caigut

Aparegui

aparèixer

apareixent

aparegut

Riguéreu

riure

rient

rigut

Prendria

prendre

prenent

pres

Clogueu

cloure

cloent

clos

Naixeràs

néixer

naixent

nascut

Vencien

vèncer

vencent

vençut

Molguérem

moldre

molent

mòlt

13. Completa els espais buits amb la forma verbal adequada.
a) Finalment, el jurat popular ha absolt (absoldre) l‘acusat.
b) La presidenta ha clos (cloure) l‘acte amb unes paraules.
c) El Genís ha compost (compondre) una nova cançó.
d) Encara no has cuit (coure) els cigrons?
e) La modista m‘ha estret (estrènyer) els pantalons.
f) M‘he confós (confondre) de clau.
g) El gos s‘ha ajagut (ajeure) a l‘ombra.
h) Hi han inclòs (incloure) l‘IVA?
i) La seva estada a l‘Àfrica l‘ha influït (influir) molt.
j) Una trucada de telèfon ha interromput (interrompre) la conversa.
14. Completa els espais buits amb la forma verbal adequada.
a) Treballant i vivint (viure) a la mateixa ciutat, deus estalviar força.
b) Tot el matí ha estat percebent (percebre) la mateixa estranya sensació de perill.
c) Les pluges d‘aquests dies estan contradient (contradir) les previsions.
d) Les teves paraules continuen reflectint (reflectir) certa agressivitat.
e) Davant la manca de proves, el jutge va acabar absolent (absoldre) l‘acusat.
f) Mentre la carn es va coent (coure), faré l‘amanida.
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g) Si em continueu interrompent (interrompre) no acabarem mai.
h) Amb aquesta calor, la neu s‘està fonent (fondre).
i) Malgrat el fracàs de l‘experiment, continua pretenent (pretendre) patentar l‘invent.
j) Quan em vas trucar, estava traient (treure) la pols.

15. Corregeix les frases incorrectes que hi hagi.
a) Llegeix una novel·la agradant-li molt. INCORRECTA
Llegeix una novel·la que li agrada molt / i li agrada molt.
b) S‘ha fet un nom col·laborant amb la revista Llegeix. CORRECTA.
c) Va deixar els estudis, disgustant els seus pares. INCORRECTA
Va deixar els estudis, cosa que va disgustar els seus pares.
d) Anant a l‘escola, el van atropellar, causant-li moltes ferides. INCORRECTA.
Anant a l’escola, el van atropellar i li van causar moltes ferides.
e) Li va tocar la grossa de Nadal, convertint-se en milionari.
Li va tocar la grossa de Nadal, i es va convertir en milionari.

16. Omple cada buit amb la forma adequada del verb indicat entre parèntesis.
a) Noies, no la distragueu (distreure) ara, que està duent (dur) el programa.
b) Si no coneixes (conèixer, tu) bé la regió, més val que et donin (donar) un plànol, perquè si
no, et perdràs (perdre).
c) Si els interrompeu (interrompre), us garantim/garanteixo (garantir) que avui no acaben.
d) Es ressent (ressentir) de l‘esquena i pressent (pressentir) que plourà.
e) La lluna lluu (lluir) en un cel sense núvols i es reflecteix (reflectir) sobre el mar, reflex tan
sols interromput (interrompre) per les onades.
f)

En Pau avui llueix (lluir) el seu fill per tota l‘empresa; si us plau: no el decebeu (decebre) i
digueu (dir) alguna cosa afalagadora del nen.

g) No marxeu, romangueu (romandre) aquí i asseieu-vos (asseure’s) una estona.
h) Resolguem -ho (resoldre) nosaltres i traguem-nos-ho (treure’s) de sobre.
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i)

Si ell fos (ser) més ràpid, resoldria (resoldre) l‘enigma abans.

j)

Martí i Joel, traieu (treure) els trastos del sofà i ajaieu-vos-hi (ajeure’s).

k) Noies, si veieu (veure) que de moment jo no hi cabo (cabre), dueu-me (dur) un seient i
digueu-me (dir) on m‘haig de posar.
l)

Li han rebatut (rebatre) tot el que ha dit, no li han admès (admetre) res!

m) Enceneu (encendre) el foc de la llar, que es vagi fent brasa per cuinar.
n) Les mesures que la comissió ha pres (prendre) no semblen les més oportunes.
o) La calor va provocar que els productes lactis es corrompessin (corrompre).
p) Gràcies a la seva recerca tenaç han anat apareixent (aparèixer) els documents.
q) Si l‘empresa hagués tingut pressupost, hauria difós (difondre) publicitat pel barri.
r) Si vosaltres volguéssiu (voler), aniríem a fer una ruta pel Pirineu aquest estiu.
17. Completa la frase b) de manera que signifiqui exactament el mateix que la frase a) o bé
de manera que només variï el significat a causa d’algun element explícit de la frase b). Fixat’hi:
Exemple: a) Potser m‘he equivocat prenent aquesta decisió.
b) És possible que __m‘hagi equivocat__ prenent aquesta decisió.

1.

a) Si vau dir el secret, el vau comprometre.
b) Si haguéssiu dit el secret, l’hauríeu compromès .

2.

a) És important estendre bé la roba.
b) Cal que tots nosaltres estenguem bé la roba.

3.

a) Possiblement, els fogons comencen a cremar malament, i per això caldria
canviar-los.
b) Pot ser que els fogons comencin a cremar malament, fet que
comportaria que calgués canviar-los.
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a) Em va dir: ―Treu la brossa tu!‖
b) Em va dir que tragués la brossa jo.

5.

a) Actualment, el nou model no inclou cap prestació nova.

6.

b) Abans, el nou model no incloïa cap prestació nova, però
es preveu que n’inclogui alguna més endavant.
a) Quan pugueu, feu-ho.
b) Ens va dir que quan poguéssim, ho féssim.

7.

a) Heu de transmetre un missatge positiu.
b) Vull que transmeteu un missatge positiu.

8.

a) Has d‘estudiar una miqueta més.
b) Cal que estudiïs una miqueta més.

18. Completa les frases següents amb la forma corresponent del verb que hi ha indicat.
a) Si m‘haguéssiu dit que veníeu, us hauria reservat (reservar) un lloc a taula.
b) En cas que sortís d‘hora de la feina, aniríem (anar) a fer una copa plegats.
c) Posat que aquest diumenge fes bo, podríem (poder) anar a la platja.
d) Hauria vingut abans si m’haguéssiu dit (dir) que us faltava ajuda.
e) Se n‘aniria amb ell de viatge, si li ho demanés (demanar).
f) Si van canviar de classe, és que no hi cabien (cabre) perquè eren molts.
g) No m‘hauria esperat tanta estona si m’haguessin dit (dir) que no hi havia classe.
h) Li deixo el cotxe si me‘l demana i l‘hi deixaré sempre que me‘l demani (demanar).
i) Abans, ells sempre es trobaven (trobar) a la reunió del sector.
j) Ens agradaria que tu ens fessis (fer) aquest encàrrec.
k) Jo els conec (conèixer) des que vaig entrar a treballar a l‘empresa.
l) Vull que la Maria escrigui (escriure) als clients morosos.
m) M‘han ofert (oferir) una feina ben pagada.
n) No recullis (recollir) els documents fins que t‘ho digui.
o) Fa dos mesos que està vivint (viure) dels diners de l‘atur.
p) Ens agradaria que tu ens fessis (fer) més cas.
q) Ens ha sabut (saber) molt de greu.
r) Cal que tu cusis (cosir) el vestit verd.
s) Apaga el foc que el cafè ja bull (bullir).
t) Ells han obert (obrir) la porta.

19. Completa els espais buits amb la forma verbal adequada.
a) Segur que si l‘acusat reconegués (reconèixer) la seva culpabilitat, el jurat seria indulgent.
b) Si m‘haguessis dit que hi havia vaga de trens, hauria agafat (agafar) l‘autobús.
c) Si no haguéssiu pres (prendre) la bufanda, segur que us hauríeu pelat de fred.
d) Si us telefona, digueu-li (dir) que sigui puntual.
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e) No us ho cregueu (creure) pas!
f) Quan us facin la foto rieu (riure) una mica.
g) Aquest matí totes les televisions han emès (emetre) el reportatge.

h) Finalment, l‘investigador ha resolt (resoldre) les incògnites del cas.
i) No és gens ploranera, però conèixer com es viu als carrers de Managua l’ha commogut
(commoure).
j) Només els exiliats saben el que han sofert (sofrir) durant tants anys.
k) Tot i que el sindicat va desmentir ahir la notícia de la pròxima vaga de pilots, aquest matí
l’han difós (difondre) en alguns mitjans de comunicació.
l) No han sabut (saber) què respondre.
20. Escriu en els espais en blanc la forma verbal més adequada.
a) La Maria vol que jo (beure) begui com una granota.
b) Si no (beure) beguessis tant de vodka, no aniries tant de tort.
c) Ens han demanat que (moure, nosaltres) moguem totes les cadires.
d) Si no us (moure) moguéssiu sense parar hi hauria més silenci.
e)

Vull que (escriure, vosaltres) escrigueu un anònim al Miquel.

f)

Ha deixat que el tall es (coure) cogués més del compte.

g)

Si jo (deure) degués tants diners, fugiria a Burkina Faso.

h)

Em va doldre que no s‘ho (creure, elles) creguessin.

i)

Ens va recomanar que (vendre) venguéssim tota la vaixella.

j)

Digues als nens que (treure) treguin els peus de sobre la taula.

k)

Aniria bé que a les vuit (estar) estigués tot al seu lloc.

l)

Quan (poder) puguis, ensenya‘m els llibres que t‘has comprat.

m) Ens va exigir que (dur, nosaltres) duguéssim unes ulleres negres.
n)

Volem que (venir, vosaltres) vingueu a veure la pel·lícula de què us hem parlat.

o)

Vull que ho (tenir, tu) tinguis a punt abans de l‘any 2023!

p)

Si no (voler, vostès) volguéssiu trobar una casa tan a mida, ja fa temps que viuríeu a
Barcelona.
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21. Completa la frase B de manera que signifiqui el mateix que la frase A.
1. A. És important treure les bicicletes al carrer i que al barri hi hagi força espai per aparcarles.
B. Cal que nosaltres ________traguem______________les bicicletes i que al barri hi hagi
prou aparcaments per a les bicicletes.
2. A. L‘article, pot ser que l‘hagin acabat abans d‘esmorzar perquè normalment comencen a
treballar d‘hora.
B. ___Deuen_____ haver acabat l‘article abans d‘esmorzar perquè normalment comencen
a treballar d‘hora.
3. A. Jo no podré anar a l‘assemblea. Caldrà que hi vagis tu.
B. Jo no podré anar a l‘assemblea. _____Hi hauràs d’anar __tu.
4. A. Sents la música? Probablement és el grup que està assajant per a aquesta nit.
B. Sents la música? __Deu____ser el grup que està assajant per a aquesta nit.
5. A. Ha demanat que li posessin una barana a l‘escala que puja a la terrassa
B. _______Ha fet posar______ una barana a l‘escala que puja a la terrassa.
6. A. Va començar a ploure just quan sortíem de treballar
B. ______Es va posar___ a ploure just quan sortíem de treballar.
7. A. S‘estima més agafar el tren per anar a treballar que haver d‘aparcar el cotxe.
B. ____Prefereix agafar__el tren per anar a treballar que haver d‘aparcar el cotxe
8. A. El Joan Manuel Serrat va cantar dues vegades ―Mediterraneo ―perquè el públic li ho va
demanar.
B. El Joan Manuel Serrat __va tornar a cantar__―Mediterraneo‖ perquè el públic li ho va
demanar.
9. A. S‘han de llegir bé les instruccions per instal·lar la TDT.
B. ___Cal que_______llegeixis bé les instruccions per instal·lar la TDT.
10. A. Ho hem de voler fer ; si no, no ho aconseguirem mai.
B. Caldria que ho __volguéssim______ fer; si no, no ho aconseguirem mai.

Morfosintaxi- Les preposicions
1. Completa les frases següents amb la preposició a + article o només amb l’article.
a) Va aixecar la mà per cridar el taxista.
b) El públic assistent va aplaudir el conferenciant més de deu minuts.
c) Jordi, porta el document al cap del servei, si us plau.
d) La nova reglamentació afavoreix els funcionaris.
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e) He de preguntar al responsable si cal que fem més fotocòpies.
f) Espereu-me un moment que vull saludar el ponent.
2. Completa aquestes frases tenint en compte les normes de canvi i caiguda de
preposicions.
a) Cal insistir en el compliment de la normativa.
Cal insistir a fer complir la normativa.
Cal insistir que es compleixi la normativa.
b) No dubtava de l‘èxit de l‘operació.
No dubtava a considerar un èxit l‘operació.
No dubtava que l‘operació fos un èxit.
c) L‘autor s‘avenia a introduir esmenes a l‘obra.
L‘autor s‘avenia que s‘introduïssin esmenes a l‘obra.
L‘autor s‘avenia a la introducció d‘esmenes a l‘obra.
d) Vés amb compte amb els mosquits, quan vagis de viatge.
Vés amb compte que no et piquin els mosquits, quan vagis de viatge.
Vés amb compte de no anar a zones on hi hagi molts mosquits, quan vagis de viatge.
3. Omple els buits de les oracions següents amb a, en, de, amb o que.
a) Confiava que aquell tipus d‘embalatge resistiria prou.
b) Tenia interès a/d’ observar-lo més atentament.
c) Després que tractem dels tipus de peres, parlarem de llurs propietats.
d) Estaven d‘acord a/de construir un pont damunt del riu.
e) Van tancar les persianes a fi que no entrés la llum.
f) Confiava a tenir els resultats a temps.
g) Es van entossudir a introduir una nova clàusula en el contracte.
h) Han passat força anys des que van començar les emissions a TV3.
i)

Sempre pensava a renovar les existències.

j)

L‘escaldat consisteix a posar les hortalisses en aigua bullent durant dos minuts.

k) En el cas que trigui a arribar, comenceu.
l)

La propaganda ha d‘estar a punt abans que obrin les botigues.
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m) Traduiria els textos a condició que li facilitessin un bon diccionari.
n) Es complaïa en la contemplació del quadre de Renoir.
o) Molts diputats es van abstenir de votar.
p) Cal recordar-se d’apagar els fars del cotxe.
q) Mentre els bombers s‘afanyaven a apagar les flames del sud, el foc s‘estenia pel nord.
r) Tenia interès a/d’ observar el dossier més atentament. Van quedar de continuar la sessió a
la tarda.
s) Confio que solucionarem aquest problema ben aviat.
t) M‘adono que tot ha canviat molt de pressa.
u) Fa temps que penso a col·laborar amb aquesta ONG.
v) En Raül es penedirà d’haver pres aquesta decisió.
w) Abans que continuïs la prova, repassa el que ja has fet.

4. Omple els buits amb les preposicions que tens a continuació.

cap / cap a
1.
2.
3.
4.

Volíem anar cap a Andorra.
Si vols anar a la biblioteca has d‘anar cap allà.
No sabia com anar cap aquella platja.
Seu més cap a l‘esquerra i veuràs millor la pel·lícula.

fins / fins a (fes la contracció amb l‘article quan calgui)

1.
2.
3.
4.

No calia pujar fins al cim.
Podem anar fins aquella masia?
Ens haurem d‘esperar fins a la tardor.
Caldrà esperar fins al 25 de setembre.
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com / com a

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hi ha assistit com a director del Departament.
Com a exalumna, va rebre una invitació.
Es porten com gat i gos.
Tothom deia que era tan bo com el seu germà.
S‘estimaven com germans, però no ho eren.
Per tots és reconegut com el capdavanter del grup.
La premsa el presentava com un salvador providencial.

a/en/amb

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vol que deixem els treballs en aquell prestatge.
La reunió es va fer en una aula de l‘escola.
La Gina viu a Hamburg amb el seu avi.
Les obres de pavimentació s‘acabaran en un mes.
Sempre pensa en la manera de ser més eficaç.
La Maria es va llicenciar en història.
Prefereixo venir en/amb autobús.

5. Omple els buits amb una preposició, un article, un article i una preposició, o res.
a) Viuen en un casalot rònec des que els van fer fora del pis.
b) Té dues camises de quadres i una de ratlles.
c) Aquesta sala fa olor de resclosit des Ø que ens en vam anar l’any passat.
d) El gelat té gust de llimona i s‘adiu força amb la xocolata; no hi ha res a dir!
e) En arribar al cim veurem un cel pur i serè, però ens n‘anirem abans Ø que plogui.
f) Hi aniran en/amb bicicleta.
g) Viuen a Alacant un poble de l‘interior.
h) Tothom calla en entrar la directora, n‘hi ha prou amb això!
i)

El veredicte és just per a tothom.

j)

Hem quedat demà a la tarda per fer deures; no n‘hi ha prou d’anar a classe.

k) Consulten els dubtes al diccionari i s‘adonen Ø que els va força bé.
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Les maduixes les he comprades per als nens i les cerveses, per a nosaltres

m) S‘entossudeixen a/de continuar barallats, no s‘avenen a fer les paus.
n) Aquell gos només obeïa el fill petit de la casa, però tenien interès a conservar-lo.
o) Des Ø que ell ha vingut, tot va millor; s‘avé amb tothom i té interès Ø que tot vagi bé.
p) Avui, al forn, han fet coques per als veïns del carrer.
q) El 1968 va haver-hi una revolta estudiantil als/pels carrers de París.
r) Es complauen a/de convidar-vos al casament, que tindrà lloc en una masia d‘Olot.
s) Des Ø que hem format el grup, ja hem fet dues excursions a Collserola.
t) Abans Ø que acabi la setmana, cal avisar els veïns Ø que vindran a fer la revisió del gas
Ø dilluns vinent al matí, a fi Ø que tothom ho sàpiga.

6. Completa, si cal, les frases següents amb les preposicions i els articles necessaris.
a) Li van preguntar en què es basava la tècnica del tir amb arc i ella els va dir que es basava
a tenir un bon pols.
b) La secretària va esperar els turistes que havien d‘arribar amb l‘avió de les set.
c) En Jaume, que sempre s‘adona de tot, aquella vegada no es va adonar Ø que li havien
ratllat el capó del cotxe.
d) A tu et correspon de llegir les conclusions de les jornades després que el senyor Andreu
hagi llegit la seva comunicació.
e) I tu, que penses en tot, no vas pensar a/de tancar l‘aixeta d‘entrada d‘aigua de la casa?
f) Pel meu aniversari convidaré també els amics de la meva germana.
g) Jo ja no sé de què estic segur; per tant, estic ben segur Ø que tinc molts dubtes.
h) L‘àvia no s‘entossudeix mai en res, però ahir es va entossudir a/de menjar xocolata.
i)

L‘equip de professors va aprovar els alumnes que no havien treballat gaire.

j)

L‘empresa ha acomiadat els treballadors que arribaven tard a la feina.
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k) Vam consolar la noia que no havia guanyat cap premi.
l)

Ja no ha plogut més des Ø que hi va haver aquelles pluges tan fortes de la tardor.

m) A l‘ascensor vam saludar els veïns nous de l‘escala.
n) Estic d‘acord amb vostès en el text del contracte, però no puc estar gens d‘acord Ø que
sigui temporal.
o) Diumenge passat vaig anar a visitar l’oncle que estava operat de cataractes.
p) Si no et conformes amb el sou, conforma‘t almenys a/de treballar sense torns variables.
q) Aquest estiu hem acompanyat els parents per tot Catalunya.
r) Hauries d‘entrar tota la roba eixuta del terrat abans Ø que no plogui.
s) Vés amb compte de/a dir-li res ofensiu, que el meu germà té males puces!
t) El meu marit va baixar del cotxe i va atendre la persona accidentada.
u) Fa uns dies en Carles deia Ø que es vendria la casa i se n‘aniria a l‘estranger.
v) Si no subscrius aquestes pòlisses, t‘exposes a/de no cobrar, en cas d‘accident.
w) No hi ha res a fer, amb aquest noi. Des que va canviar d‘escola no estudia gens.
x) Els veïns tenien molt d‘interès a/de veure les innovacions del nostre pis.
7. Completa, si cal, els espais buits amb la preposició adequada.
a) Al final, vaig renunciar Ø que es posessin d‘acord.
b) Tot i que és una persona segura d‘ella mateixa, va vacil·lar en la resposta.
c) Malgrat les nostres recomanacions, es va entossudir a anar a París.
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Morfositanxi - Les conjuncions i els elements d’enllaç
1. Completa els espais amb perquè, per què o doncs.
a) Han vingut perquè els venia de gust veure‘t.

b) Han vingut perquè els solucionis el problema.

c) Que plou molt? Doncs millor que avui ens quedem a casa.
d) Encara no entenc per què s‘ho ha pres tan malament.
e) Ha obert la finestra perquè feia olor de resclosit.
f) Ha obert la finestra perquè hi entrés la fresca.
g) Tenia ganes de saber el perquè de tot plegat.
h) Diu que dilluns és festa? Doncs tenim tres dies!

2. Completa els espais següents amb sinó, si no, perquè, per què, doncs, tanmateix, posat
que o com que.
a) Si no us agrada el llibre que us proposo perquè el trobeu massa llarg, per què no en
proposeu un vosaltres?
b) No m‘ha volgut dir per què se n‘havia anat. Vull saber el perquè de tot això.
c) No vindrà avui, sinó demà.
d) Eren força gent i tanmateix no van fer l‘excursió.
e) No cal que vinguis si no et ve de gust, perquè la reunió no és gaire important.
f) Ha arribat tard perquè el tren ha vingut amb retard. Si no, ja seria a casa fa estona.
g) Com que la professora s‘ha fet un esquinç, aquesta setmana farà classe l‘Albert.

3. Tria l’opció correcta:
a) (Com que / Posat que) encara no han acabat el treball, faran hores extres per fer-lo.
b) (Com que / Posat que) encara no hagin acabat el treball, faran hores extres per fer-lo.
c) Els nois van al cine (perquè / doncs) fan una pel·lícula que els agrada molt.
d) Cal que revisis bé la redacció. (si no / sinó), et descuidaràs algun accent i és una pena!
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e) Van descobrir el motiu (perquè / per què) es concedien tantes llicències d‘obres.
f) No vindrà avui, (si no / sinó) demà passat, (perquè / doncs) no es troba bé.
g) Encara no saben (per què / perquè) no els renovaran el contracte.
h) Obrirem l‘aula a les nou (per què / perquè) no us hàgiu d‘esperar a fora.
i)

M‘agradaria que m‘expliquessin (per què / perquè) no deixen entrar en aquest parc.

j)

No li han dit la veritat (per què / perquè) no s‘espanti.

k) Fan un reportatge del personatge (perquè / doncs) ha estat molt rellevant per al país.
l)

Han tallat el carrer? (perquè / doncs) haurem de deixar el cotxe a l‘aparcament.

m) No entenen el (per què / perquè) de la seva actuació tan incomprensible.
n) Han de complir amb el que s‘ha pactat. (sinó / si no), ja no ens en refiarem més.
o) Finalment el viatge d‘aquest estiu no serà a Egipte, (sinó / si no) a Croàcia.
p) Donem el sopar a les criatures; (sinó / si no), tindran son i no menjaran res.
q) Esteu gaire cansats? No? (perquè / doncs) podem anar d‘excursió.
4. Posa la forma que consideris més adequada d’acord amb la normativa.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

No em deixis això si no et va bé. (si no / sinó)
Elles sempre m‘estan preguntant per què faig aquests comentaris. (perquè / per què)
Com que encara no ho dominen, hauran de fer un altre curset. (com que / posat que)
Posat que faci bon temps, anirem a la platja. (com que / posat que)
Ens ho van comentar perquè en traguéssim profit. (perquè / per què)
Això ens ho haurem de mirar amb molta calma. Si no, no en traurem l‘aigua clara. (si no /
sinó)
Per a què serveix l‘esquema que has fet? (per a què / perquè)
Aquelles persones sempre volen saber els motius per què fem les coses. (per què /
perquè)
No vol saber per què ens hem presentat a casa seva. (per què / perquè)
No has de fer cap treball més, perquè amb el que has fet ja n‘hi ha prou. (doncs / perquè)
No hem trobat cap dels catorze llibre que ens vas recomanar, sinó uns altres que ens han
fet més el pes. (si no / sinó)
Va estar estudiant una bona temporada el perquè del seu comportament. (per què /
perquè)
Posat que nevi, anirem a esquiar uns dies. (posat que / com que)
Com que no ho voldrà fer, haurem d‘elaborar una altra estratègia. (posat que / com que)
Haurem de plantejar-nos una altra opció si no vénen. (si no / sinó)
Es prega que deixin la roba sobre el sofà. ( Ø / que)
Et regalaré aquest diccionari perquè et puguis preparar millor. (perquè / per què)
Ho han estat preparant amb molta cura; si no, hauria quedat molt malament. (si no / sinó)
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5. Omple els espais en blanc amb perquè, per què o per a què.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

M‘heu de dir per què no us agrada el cant gregorià.
T‘ho portaré demà perquè t‘ho mengis.
Vam tornar molt d‘hora perquè l‘endemà havíem de matinar.
No ens va dir per què ens necessitaven.
Ella vol saber el perquè d‘aquesta decisió tan inoportuna.
Per què tens tanta pressa, Antoni?
Aquelles eren les candidates per què havia apostat.
Vol saber per què has portat això.
Explica‘m per què ho dius.

6. Tria la forma més adequada:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

No vol dir-te per què (perquè / per què) no vol fer la vertical sobre la taula.
No agafis aquesta jaqueta tan vella, sinó (si no / sinó) la que et vaig regalar l‘altre dia.
Hauries de sortir cap a la feina. Si no (si no / sinó), faràs tard.
No cal que vinguis si no (si no / sinó) en tens ganes.
Ens ho va comentar perquè (perquè / per què) poguéssim fer la comanda.
Hauries d‘anar tirant cap a casa, perquè (doncs / perquè) plourà i et mullaràs.
Com que (posat que / com que) fa bon temps anirem a la platja.
Volia saber les causes per què (perquè / per què) havia vingut.
Us demanem que ( Ø / que) ens feu arribar els documents al més aviat possible.
Per què / per a què (per a què / perquè / per què) has portat tota aquesta paperassa?
Ningú no sabia per a què (perquè / per què / per a què) servia aquell aparell tan estrany.
No cantis tan fort, que (doncs / que) despertaràs la teva germana.

7. Fes el mateix que a l’exercici anterior.
a) Explica‘m per a què (per què/ per a què) faràs servir aquesta andròmina.
b) No només van comprar els productes d‘oferta, sinó (sinó / si no) que també van acabar
comprant d‘altres coses que no necessitaven.
c) Si no (sinó / si no) vigiles, cauràs i et faràs mal!
d) Sol·licito que (Ø / que) em concediu la beca per al curs d‘anglès d‘aquest estiu.
e) Aquesta nit no podré venir a la revetlla, perquè (perquè /doncs) tinc molta feina per fer.
8. Completa els espais buits amb les conjuncions adequades.
a) Aquesta nit volíem sopar fora, però com que (com que / posat que) la cangur no
podrà venir ens quedarem a casa.
b) Segur que si no (sinó / si no) paguem els rebuts pendents ens tallaran el corrent.
c) No entenc per què (perquè / per què) t‘hi entossudeixes tant.
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d) Posa una falca a la porta perquè (perquè / per a què) no es tanqui amb el vent.
e) No fumis tant perquè (perquè / doncs) el tabac és nociu per a la salut.
f) Explica‘m per a què (per què/ per a què) faràs servir aquest trasto.

Morfosintaxi - Funcions sintàctiques
1. Identifica la funció sintàctica dels elements que apareixen en negreta:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

Va portar els nens a l‘escola. CD
Dóna això al conserge. CI
Fes el que vulguis, però a mi no m‘emboliquis. CD
Jo volia saltar per la finestra. CD
Trucaré a les teves germanes quan hagi acabat aquesta feina. CI
És una estratègia que no té cap sentit. Atribut
El noi sacsejà amb força el cap. CD
T‘explicaré el que va passar amb tots els detalls. CD i CC mode
Va demanar una beca al ministeri. CI
És el metge que et va atendre. Atribut
Va agafar unes pedres que va trobar pel carrer. CD
No volia que féssim això. CD
Dóna la benvinguda als convidats. CI
No és tan fàcil com semblava. Atribut
Portaré les jaquetes a les alumnes. CI
No sabem quan arribaran. CD
He de fer saber a la Joana que no vindrem. CI
Hem d‘ajudar en Pere. CD

2. Identifica la funció sintàctica dels elements que apareixen en negreta:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Ella va deixar la jaqueta a l’armari de color verd. CC lloc
En Joan va donar menjar al carnisser. CI
Robava pastanagues al mercat. CC lloc
Es va prendre el cafè amb llet assegut en un tamboret que hi havia al mig de l’andana
de l’estació de Sants. CC mode
L‘Associació d‘Amics de l‘Escarabat Domèstic ha decidit que no assistirà a cap altra
reunió convocada pel govern. CD
No és la persona més adequada per fer aquesta feina. Atribut
Els més grans escaladors de la Terra s‘han enfilat alguna vegada a una cadira. CC lloc
Va arribar tard a la presentació del projecte. CC mode
L‘home clavava cops als qui formaven el cercle. CI
Jo volia saltar per la finestra. CD
Trucaré a les teves germanes quan hagi acabat aquesta feina. CI
Sembla difícil que ella es conformi a viure aquí. Atribut
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Morfosintaxi - Els pronoms relatius
1. Especifica a quina categoria gramatical pertany cada que (quantitatiu, conjunció o
pronom relatiu).
a) M‘han dit que C la Rosa, que R és la monitora que va dur els nens a l‘excursió del
Montseny, ara plega.
b) El dispositiu reductor que R es posa a les aixetes, que R regala l‘Ajuntament, afavoreix
l‘estalvi d‘aigua.
c) Que Q bonics que C eren els paisatges verds del nord d‘Espanya, que R hem vist aquests
dies de festa!
d) Que C n‘era, de divertida, l‘obra de teatre! Sabies que C tots vam aplaudir fins que C no
podíem més?
e) El seu avi, que R va morir al front, no sabia que C tindria un nét que lluitaria per la memòria
històrica.
f) El dia que R es puguin votar llistes obertes voldrà dir que C la cúpula dels partits tindrà
menys poder.
2. En les oracions compostes següents, subratlla’n l’oració subordinada i indica si és
substantiva, adjectiva o adverbial i quina funció sintàctica fa.
a) La nostra intenció és que no s‘hi quedi. (Subst./Atribut)
b)M‘agradaria que vingués tot el mes d‘agost amb nosaltres. (Subst./Subj.)
c) La mixeta que has vist al portal d‘aquell edifici és de la Maria. (Adj./CN)
d)He repartit tots els tríptics que em vas enviar. (Adj./CN)
e) S‘adonen que han fracassat. (Subst./CP)
f) Guardem el menjar per als qui vinguin aviat. (Subst./CI)
g) Volen que ho acabi dimarts vinent. (Subst./CD)
h) El Joan, que és el meu germà gran, treballa amb mi. (Adj./CN)
i) No he vist on ho ha amagat. (Subst./CD)
j) Deixeu el cotxe on vulgueu. (Adv./CC Lloc)
k) La sospita que has exposat a la reunió és infundada. (Adj./CN)
l) La seva impressió era que no hi arribarien a l‘hora prevista. (Subst./Atribut)
ll) Quan érem petits estiuejàvem a Sitges. (Adv./CC temps)
m) Desitjaríem que ens tinguéssiu al corrent. (Subst./CD)
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n) No sé a què et refereixes. (Subst./CD)
o) M‘amoïna que estigui sempre malalt. (Subst./Subj.)
p) Els qui creguin això hauran encertat la solució. (Subst./Subj.)
q) Regalaré un disc a qui se‘l mereixi. (Subst./CI)
3. Digues quina funció sintàctica té el relatiu dins l’oració subordinada.
a) L‘home que ha vingut és un científic famós. Subjecte
b) Se‘n va anar a Rússia l‘any que va començar la guerra. CC temps
c) Ja he vist la pel·lícula el director de la qual ha guanyat el festival. CN
d) Aquests documents, busca‘ls al calaix on guardo els rebuts. CC lloc
e) No em recordo de la festa a què et refereixes. CP
f) He conegut l‘escriptor a qui l‘any passat van donar el premi. CI
g) És una idea en la qual confio plenament. CP
h) Vam trobar un lloc acollidor on ens vam quedar. CC lloc
i) M‘ha trucat la noia que et vaig presentar. CD

4. Omple els buits de cada frase amb un pronom relatiu. Acompanya’l, quan calgui, d’altres
elements.
a) És la persona DE QUI / DE LA QUAL més desconfiem.
b) He anat al poble ON / EN QUÈ / EN EL QUAL passo l‘estiu.
c) En veure el convenciment AMB QUÈ / AMB EL QUAL parlava, el vam creure.
d) El personatge A QUI / AL QUAL ens referim és pintor.
e) Els pagesos A QUI / ALS QUALS adreçava el discurs ni se‘l van mirar.
f) El camí PER ON / PEL QUAL / PER QUÈ havia de passar era ple de neu.
g) La cadira ON / EN QUÈ / EN LA QUAL seia era de boga.
h) On són les tenalles AMB QUÈ / AMB LES QUALS has arrencat aquests claus?
i)

El problema A QUÈ / AL QUAL et refereixes és d‘equacions.

j)

Ens hem trobat aquells xicots AMB QUI / AMB ELS QUALS vam sortir diumenge.
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5. Fes el mateix que a l’exercici anterior.
a) L‘hospital ON / EN QUÈ / EN EL QUAL l‘han operat depèn de la Seguretat Social.
b) Va trobar una feina fixa i ben pagada, LA QUAL COSA / COSA QUE li ha permès comprar
un pis.
c) Els negocis A QUÈ / ALS QUALS s‘ha dedicat aquest anys li han anat molt bé.
d) Els companys AMB QUI / AMB ELS QUALS he de fer el treball viuen lluny d‘aquí.
e) El pastís QUE va preparar per a la festa va tenir molt d‘èxit.
f) Aquest mocador i EL QUE hem trobat tenen les mateixes inicials.
g) El material AMB QUÈ / AMB EL QUAL està feta aquesta taula és molt resistent.
h) Han posat a cada aixeta un dispositiu reductor, COSA QUE / LA QUAL COSA afavoreix
l‘estalvi d‘aigua.

i) Les investigacions A QUÈ / A LES QUALS ha dedicat tants anys, a la fi han donat
rendiment.
6. Corregeix, si cal, les oracions següents:
a) El llibre el qual vaig comprar la setmana passada no m‘ha agradat gens.
_________QUE_________________________________________________________________
b) Els qui vulguin venir a l‘excursió s‘han d‘inscriure abans de les nou.
______________________________________________________________________________
c) Comencem la reunió pel punt on ens vam quedar l‘últim dia.
______________________________________________________________________________
d) L‘estudiant de què et parlo ha aconseguit una beca per anar a estudiar al Japó.
____________DE QUI / DEL QUAL_________________________________________________
e) El Martí s‘ha de trobar amb el company que va conèixer a Londres i amb el qual va conèixer a
Berlín.
_________________________________________________________AMB EL QUE________
f) Ja han acabat les obres al pis, el que ens alegra.
_________________________COSA QUE / LA QUAL COSA______________________
g) Anirem a aquell hotel del qual me n‘heu parlat tan bé.
___________________________M’HEU_____________________________________________
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7. Escriu totes les formes de relatiu possibles:
a) Allà hi ha la plaça ON/EN QUÈ/EN LA QUAL ens espera l‘Anna.
b) ELS QUE/QUI anaven al balneari en tornaven ben relaxats.
c) He perdut la clau QUE duia a la bossa.
d) El nadó de la Laura i l‘Andreu, A QUI/AL QUAL han posat Joan, va néixer ahir al vespre.
e) El Lluís va deixar ahir la unitat de tractaments pal·liatius, ON/A QUÈ/A LA QUAL havia
ingressat la setmana passada.
f)

He trucat a l‘amiga del Martí, AMB QUI / AMB LA QUAL vam anar a passar la revetlla.

g) ELS QUE /QUI ho desitgin ja poden inscriure‘s als cursos de català.
h) Acaba d‘arribar el Genís, A QUI / AL QUAL la Maria havia llogat l‘apartament.
i)

Aquesta novel·la de Mercè Rodoreda no és pas LA QUE buscava.

8. Escriu les formes de pronom relatiu que consideris més adients.
a) Has entrat a la botiga ON/EN QUÈ/EN LA QUAL venen postals?
b) Un executiu es queda sense feina i no pot mantenir el ritme de vida A QUÈ / AL QUAL
estava acostumat.
c) El silenci QUE regnava a la sala era cada cop més feixuc.
d) Sentia que havia abandonat els ideals PELS QUALS / PER QUÈ havia lluitat sempre.
e) Sovint es recordava d‘aquell indret ON / EN QUÈ / EN EL QUAL solia anar a meditar.
f)

Els amics AMB QUI / AMB ELS QUALS es pot comptar són quatre.

g) Els documents històrics ALS QUALS / A QUÈ volen accedir, de moment no són a l‘abast
del públic.
h) En els darrers mesos han augmentat les taxes d‘atur, LA QUAL COSA / COSA QUE / FET
QUE representa un retrocés.
i)

Hi ha hagut una colla de males gestions DE LES QUALS / DE QUÈ ningú no es vol
responsabilitzar.

9. Omple els buits de cada frase amb un pronom relatiu. Acompanya’l, quan calgui, d’altres
elements.
a) No em refereixo a aquesta pel·lícula, sinó _A LA QUE/A AQUELLA QUE_ van fer ahir al vespre
a la televisió.
b) La noia _QUE__ hem saludat és la filla de la meva veïna.
c) Això va passar el dia _QUE/EN QUÈ/EN EL QUAL_ ningú no era a casa.
d) Es tracta d‘una persona _EN QUI/EN LA QUAL_ penso sovint.
e) Anirem en aquell bosc _ON/EN QUÈ/EN EL QUAL_ es troben tants bolets.
f) En aquell barri hi ha algunes cases molts pisos _DE LES QUALS_ són buits.
g) Vam arribar tard al concert, _PER LA QUAL COSA_ vam haver d‘esperar-nos fins al final.
h) Les taronges que he comprat avui en aquesta fruiteria i _LES QUE/AQUELLES QUE_ vaig
comprar ahir al mercat no tenen res a veure.
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10. Fes el mateix que a l’exercici anterior.
a) És un indret molt bonic, _ ON/EN QUÈ/EN EL QUAL _ encara pots trobar pau i tranquil·litat.
b) Té una col·lecció de segells _DE LA QUAL_ està molt orgullós.
c) El noi _QUE_ acabem de visitar va ingressar ahir.
d) Els materials _AMB QUÈ/AMB ELS QUALS_ ha estat edificada aquesta casa no són gaire
bons.
e) Et porto els discos _DE QUÈ/DELS QUALS_ et vaig parlar la setmana passada.
f) Sense recepta no li van voler vendre la medecina, _COSA QUE_ el perjudicà força.
g) Hem premiat una cançó el compositor _DE LA QUAL_ és amic meu.
h) És una idea _EN QUÈ/EN LA QUAL_ tinc posada tota la confiança.
Morfosintaxi- Els pronoms febles
1. Identifica la funció sintàctica del complement que apareix en negreta (CD, CI, CC, CP,
Pred, AT) i substitueix-lo pel pronom que hi correspon. Reescriu la frase fent la substitució
pel pronom que havies escollit.
Exemple: Inviten la cap de l’oficina al sopar  La inviten (CD: LA)
a) Torna tard de l’escola.
b) Pengeu els abrics a les senyores!
c) Telefonin a la gerent.
d) Baixen del Pedraforca entusiasmats.
e) Agafin uns quants fullets informatius .
f) Havia de sortir d’aquell embolic com fos.
g) Eren els teus dossiers?
h) Eren a l’armari de dalt?
i) Donarem una pastanaga a en Joan.
j) Agafa els paquets verds.
k) Ella menja sense coberts.
l) Tu venies de Tàrrega.
m) Ella és espeleòloga.
n) Sembla el teu germà.
o) Viatja en cotxe.
p) Donarem això als forners.
q) Envia un missatge a les sòcies.
r) No participa en el sorteig.
s) No volen que parlis.
t) Agafem pedres de colors.
u) Viu en una casa molt gran.
v) Vaig enviar una carta a les meves veïnes.
w) El gerro és maco.
x) He de trucar per telèfon a la meva germana.
y) He d‘informar l’Anna.
z) No vull que vinguis.
aa) Compra un regal al teu avi.

CC: En tornen tard.
CI: Pengeu-los els abrics
CI: Telefonin-la
CC: En baixen entusiasmats
CD: Agafin-ne uns quants
CP/CC: N‘havia de sortir com fos
AT: Els eren?
CC: Hi eren?
CD: En donarem una a en Joan
CD: Agafa‘ls
CC: Hi menja
CC: Tu en venies
AT: Ella ho és
AT: Ho sembla
CC: Hi viatja
CI: Els donarem això
CI: Envia’ls un missatge
CC: No hi participa
CD: No ho volen
CD: N‘agafarem
CC: Hi viuen
CI: Els vaig enviar una carta
AT: El gerro ho és
CI: Li he de trucar per telèfon
CD: L‘he d‘informar
CD: No ho vull
CI: Compra-li un regal
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bb) Va estar buscant el gos tot el dia.
cc) Van deixar aquella jaqueta a la seva cunyada.
dd) Les nenes anaven despullades.
ee) Em recordo de vosaltres.
ff) Va trobar el seu pare adormit.
gg) Va marxar de pressa.
hh) Sempre pensa en la seva terra.
ii) Estic d‘acord amb vosaltres.
jj) Confio que vindreu aviat.
kk) Aquest home era el pagès dels Pujals.

Exercicis de reforç
CD: El va estar buscant tot el dia
CD: La van deixar a la seva cunyada
Pred: Les nenes hi anaven.
CP: Me‘n recordo.
Pred: Hi va trobar el seu pare.
CCM:Hi va marxar.
CP: Sempre hi pensa.
CP: Hi estic d‘acord.
CP: Hi confio.
AT: Aquest home l’era.

2. Omple els buits de les frases següents amb el pronom feble que consideris més adequat:
a) Aquells nois són veïns nostres, però els altres no ho són pas, de veïns.
b) Ja he comprat les cerveses i n’he posat mitja dotzena a la nevera.
c) Li fan una pregunta, però no els la sap contestar.
d) Això que han demanat, sembla que no els ho concediran pas.
e) Aquestes són les carpetes noves? No, no ho són, encara no han arribat.
f)

Aquí hi ha l‘arxiu, traieu-ne les dades que necessiteu.

g) El diari, el compra al quiosc.
h) Que els vas ensenyar el pis, als veïns?
i)

Agafa aquests mitjons i endreça’ls al calaix.

j)

Aquest moble, treu-lo d‘aquí.

k) Aquests pollastres, farceix-los amb prunes i pinyons.
l)

De medicina, no en puc parlar, perquè no hi entenc.

m) D‘aquestes ampolles de vi, amaga’n un parell.
n) Que menges pa? No, no en menjo mai.
o) Senyora, vol que li emboliqui el regal?
p) Que els vas ensenyar el pis, a les veïnes?
q) Quan les nenes arribin de l‘escola, treu-los l‘abric i posa’ls la bata.
r) En aquesta botiga, no hi penso tornar més.
s) Aquest gos, treu-lo a passejar, que està neguitós.
t)

Estan enfadats perquè no els has dit la veritat.

u) A elles van donar-los la notícia massa aviat.
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v) Planxa’ls la camisa, als nens.
w) La factura, ja te l’enviaré per correu.
x) En aquest aeroport, cada dia hi aterra un avió i se n’enlaira un altre.
y) On voleu matricular-lo, el vostre fill?
z) Els apunts, vaig perdre’ls a l‘autobús.
aa) On vas comprar-ho, tot això?
bb) Això fa nosa. Treu-ho d‘aquí.
cc) Sempre estaven malalts, però els diumenges no ho estaven mai.
dd) Jo només en tinc mitja dotzena, de culleres.
ee) Per què no la volen convidar, la Carme?
ff) On les heu comprades, aquestes bicicletes?
gg) A ella li han dit que sí.
hh) Vaig prometre a les nenes que els compraria un gelat.
ii) Fa fred: posa-li la bufanda, al nen.
jj) Quan els nens tornin del parc, renta’ls la cara i les mans.
kk) La pilota, encara no l’has inflat? Vinga, va, infla-la, però no la inflis massa.
3. Completa les frases següents escrivint la combinació pronominal més adequada.
a) Encara que el menjar no us agradi, acabareu acostumant-vos-hi.
b) Si volen motius per quedar-se, els en puc donar uns quants.
c) La clau havia de ser en aquell calaix. Jo mateix la hi vaig posar.
d) Abans de fer-nos firmar la declaració, haurien de deixar-nos-la llegir.
e) Els treballadors han sol·licitat jornada reduïda, i sembla que els la concediran aviat.
4. Segueix el mateix procediment que a l’exercici anterior.
a) Pugin a les golfes i, si encara hi ha les pintures, treguin-les-en.
b) No permeteu que els nens s‘acostin al foc, aparteu-los-en.
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c) Les treballadores demanaven que es contractés més personal i els ho han concedit.
d) Fa el que vol perquè els seus pares sempre li ho permeten tot.
e) L‘Anna i la Magda han demanat dues fotocòpies: et fa res donar-los-les?
f)

La Lília m‘ha demanat la pauta per a la conversa: et fa res donar-la-hi?

g) Aquest paquet fan molta nosa, aquí, enmig de la sala. Traieu-l’en, si us plau.
h) Sé que li agraden molt les tulipes, i els en porto uns quants bulbs d‘Holanda.
i)

No pateixis per la carta. Quan vegi el director, la hi donaré personalment.

j)

Sempre que ella és a la masia, li hi envio les cartes que m‘arriben.

k) Com que no saben què és una senalla, els n’ensenyaré una.
l)

Els nens volien banyar-se al riu i la monitora no els ho permetia.

m) El guàrdia va presentar excuses a la noia, però ella no va voler acceptar-les-hi.
n) Els veïns han de saber que s‘ha apujat el lloguer, però jo no vull dir-los-ho.
o) Calia treure els lleons de la gàbia, i en Pep va demanar ajuda per treure’ls-en.
p) Ja saben quines són les regles: no cal que els les recordem .
q) El govern de Tanzània ha habilitat uns camps de refugiats on acull 750.000 ruandesos,
però no té recursos per acollir-n’hi més.
r) Aquella dona necessitava un respir, però estava clar que no estaven disposats a donar-li’n
cap ni un.
s) Si vénen a demanar-te fulls per a la fotocopiadora, no els en donis més de cinquanta.
t)

Dóna records de part meva als avis. Dóna’ls-en! No te‘n descuidis, eh?

u) Ara no tinc ganes de repartir els croissants als nens. Ja els els donaré
d‘aquí una estona.
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v) En aquesta aula falten cadires. Porteu-n’hi tres o quatre.
w) Els clients potser no saben que s‘ha de pagar abans del dia 15. Si us plau, recorda‘ls-ho .
x) Els treballadors van demanar una explicació, però no els en van donar cap.
y) La conversa es descabdellava sobre les nostres relacions diplomàtiques amb Àustria i
l‘esperança d‘aliar-s’hi.
z) Ja han arribat els vostres llibres; emporteu-vos-els a casa.
aa) Aquest escriptor ha guanyat un premi i no ho sap. Algú li ho hauria de dir.
bb) Tots esperen els resultats, però no els els diran fins demà.
cc) La Montse necessita la cafetera. Porta-la-hi.
dd) Diuen que no saben res de la sida... Parla’ls-en una mica.
ee) Has pogut anar a classe de dansa? Qui t’hi ha acompanyat?
ff) El pare es vendrà les terres perquè cap dels dos germans no s’hi volen dedicar.

5. Omple els buits de les frases següents amb la combinació de pronoms febles correcta
segons la normativa.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

He buscat la Maria al mercat i no la hi he trobada.
El meu fill necessita molt afecte i per això li’n dono sovint.
Volia que li regalés els bolets que havia trobat, però jo els hi vendré.
Demanen quatre cadires, però no els en podem deixar cap més.
El meu germà porta els cabells massa llargs; avui a la tarda, la perruquera els hi tallarà.
Les meves amigues volen veure el pis, però no els l’ensenyaran fins demà.
Si vols que els membres del jurat s‘ho creguin tot, demostra‘ls-ho amb evidències.
Li he explicat mil vegades a en Joan que no guixi les parets, però no hi ha manera! No li ho
puc fer entendre!
Agafa el cotxe del meu germà i torna-l’hi de seguida.

6. Omple els espais buits de les frases següents amb dos pronoms febles.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Si et demanen més ratafia, per què no els n’obres una altra ampolla?
Tot i que l‘Enric és estrafolari, no us n’heu de burlar, perquè pateix molt.
Traiem els gelats i mengem-nos-els de seguida, abans que es facin malbé.
Quan els veïns et deixin la bicicleta, convé que els la tornis ben neta.
Si la Gemma i l‘Ernest no tenen dret a la subvenció, cal que els ho diguis aviat.
Si tens el cotxe al garatge, no li’n treguis fins que no hàgim de marxar.
Prepara una plata de bolets per a l‘àvia i porta-la-hi.
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h) Compri un sofà i nosaltres l’hi portarem a casa.
i) Ahir no vaig trobar cap rovelló, però aquest matí me n’he fet un fart.
j) Si t‘agrada explicar aquestes històries als teus col·legues, et demano que els les expliquis
quan jo no hi sigui.
k) Ja li ho diràs per telèfon, que no hi vas, a en Pau.
7. Completa els espais buits amb la combinació adequada de dos pronoms febles.
a) L‘Anna i l‘Agnès em van deixar uns llapis de colors, però mai vaig tornar-los-el.
b) El Manel no coneix la teva germana. Presenta-la-hi.
c) La notícia va causar malestar entre els empresaris, perquè fins a l‘últim moment ningú no
els la va transmetre.
d) Si volen caramels, dóna‘ls-en uns quants.
e) Direu al Joan que he vingut? Li ho direu, si us plau?
8. Fes el mateix que a l’exercici anterior.
El meu pare ens va deixar el cotxe i encara no _l’hi_ hem tornat.
Han venut la casa a la immobiliària de la cantonada i _els l’han pagada molt bé.
He de dir a la Marta que no hi podré anar, però no sé com dir-li-ho _.
S‘han acabat totes les maduixes i ara si el Joan en vol no _li’n_ podré oferir.
Feu arribar la programació a totes les cadenes. Podeu enviar -los-la_ per fax.
És un especialista a donar consells a les amigues, encara que no ho vulguin, sempre _els en_
dóna.
Has de dur aquests documents als socis i _els els_ has de dur abans de les cinc.
Aquest mocador és de l‘Enric. Que _l’hi_ pots tornar?
Usos textuals - La puntuació
1. Posa les comes que calgui en les frases següents
a) Amb llet, midó, ous, sucre, pell de llimona i canyella en rama pots fer una crema de sant Josep
boníssima.
b) La Margarida les feia a la llar de foc, les torrades.
c) En Pere va rentar els plats del dinar i la Roser, els del sopar.
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d) Hi van anar tots els alumnes, a l‘excursió.
e) Els obrers d‘aquella empresa, en general, eren molt joves.
f) Els veïns, que ja estaven cansats de reunions, van aprovar el pressupost per a les obres.
g) Hauria pogut fer una carrera brillant, però no li agradava gens estudiar.
h) Va organitzar una festa esplèndida, la Roser.
i) Corre, que si no faràs tard!
j) No en vol fer, d‘hores extres.
k) Olot, 25 de maig de 2008
l) En Pere, que és un sant, s‘ha ofert a rentar els plats.
ll) No sabia acostumar-se a viure sense treballar, en Narcís.
m) Mira, Josep, una papallona.
n) Té, Eulàlia, agafa aquestes arracades i vigila que no les perdis.
o) En Dídac, que de matemàtiques en sap un niu, va resoldre el problema en tres minuts.
p) El teu amic, en Jordi, que sap alemany, ens podria traduir aquesta carta.
q) Se‘n va fer en quatre dies,de vell, en Narcís.

2. Posa les comes que calgui en els paràgrafs següents
a) La precarietat de l‘accés de les dones al mercat laboral remunerat, les desigualtats salarials
entre homes i dones, i les dificultats per conciliar la vida familiar i la professional (,) configuren un
sistema discriminatori que la societat ha de superar.
b) Feia anys i panys que venia llibres de segona mà, però el cas és que, de fet, només venia
novel·les de ciència-ficció, aquell llibreter.
c) La senyora Puigpelat, amb una gran parsimònia, preparava pastes de coco, vainilla i xocolata
per al te, i les col·locava en una safata d‘argent coberta amb un tapetet de guipur.
d) Li van dir que havia de triar entre una pilota de reglament, uns patins en línia, aquella capsa
d‘aquarel·les que li agradava tant, o passar quinze dies amb els avis a Palafrugell.
3. Corregeix i completa la puntuació de la carta següent i separa els paràgrafs amb dues
barres inclinades.
Benvolguts amics,
Us envio aquesta carta per comunicar-vos que finalment hem pogut organitzar l‘exposició de
fotografies en homenatge al nostre associat amic Ø Josep Masjoan.
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L‘acte d‘inauguració es farà el dia 26 de març, a les 20,30 h, a la sala d‘actes de la fundació
Ateneu Popular (c/ Ø de la Farga, 34, entl.). L‘exposició es podrà visitar fins al dia 31 de juliol, de
18,30 a 22 h, tret dels diumenges.
Esperant que hi podreu assistir, aprofito l‘avinentesa per saludar-vos cordialment.
Ramon Aiguader Ø
Vocal de Cultura Ø
Reus, 11 d‘abril de 2001 Ø
4. Posa els signes de puntuació i les majúscules que calguin en el text següent:
Ja en aquella època el Julià havia començat a passar les nits en blanc escrivint relats des de la
mitjanit fins que es feia de dia, històries en què buidava la seva ànima a la Penèlope. Després,
visitant la casa de l‘avinguda del Tibidabo, amb una excusa qualsevol buscava el moment
d‘esmunyir-se d‘amagat a l‘habitació de la Jacinta i li lliurava les quartilles perquè ella les donés a
la noia. A la vegada, la Jacinta li donava una nota que la Penèlope havia escrit per a ell i es
passava dies llegint-la i rellegint-la. Aquell joc durà mesos. Mentre el temps els robava la sort, el
Julià feia el que fos necessari per ser a prop de la Penèlope. La Jacinta l‘hi ajudava, perquè volia
veure feliç la Penèlope. Per mantenir viva aquella llum, el Julià, per la seva banda, sentia que la
innocència casual de l‘inici s‘esvania i que calia començar a guanyar terreny.
Carlos Ruiz Zafón, L’ombra del vent
5. Posa els signes de puntuació que calguin en els textos següents:
TEXT A
Al cap de tres mesos, quan la panxa se li començava a arrodonir, l‘Alba, que fins aleshores s‘havia
trobat sempre bé, va començar a tenir nàusees i vòmits, sobretot de bon matí. Però ni l‘un ni l‘altre
no es van enquimerar; això no la privava de dur una vida activa (tal com recomanaven els
manuals que estaven llegint) i continuava sortint, per tant, amb en Dídac per ajudar-lo, tot i que ara
s‘ho prenia amb més calma per no fatigar-se indegudament. De tota manera, ell mirava de
substituir-la en moltes coses que fins llavors sempre havia fet l‘Alba.
– M‘estic tornant llepafils– deia quan alguna olor li repugnava–. Et fa res acabar de fer el dinar?

Text adaptat de Manuel de Pedrolo, Mecanoscrit del segon origen
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TEXT B
Al cap d‘un moment arribaven al moll. Després de deixar caure la motxilla dins la canoa, en Noah
la va revisar de seguida per comprovar que no s‘hagués deixat res, i tot seguit la va empènyer fins
a l‘aigua.
–Puc fer alguna cosa?
– No, només fica‘t a dins.
Quan ella va haver abordat la canoa ell la va empènyer més cap endins, sempre a la vora del moll.
Llavors va passar àgilment de l‘embarcador a la canoa bo i col·locant els peus amb tota cura per
tal d‘evitar que l‘embarcació és capgirés. L‘Allie es va quedar impressionada per la seva agilitat,
sabent que el que havia fet tan prestament i fàcil era molt més difícil que no ho semblava
Text adaptat de Nicholas Sparks, El quadern de Noah
TEXT C
Vaig trigar mesos a tornar-m‘hi. Me‘ls vaig passar tancat en mi mateix, cada cop més distanciat del
Tomàs i més espantat per la mare, a qui descobria sempre absent i esporuguida. Encara bo de la
Dolors, una mare soltera que els caps de setmana li feia d‘amiga i confident. El temps transcorria
en una monotonia exasperant, però no em veia capaç de fer res per trencar-la. Anava de l‘escola
a casa i de casa a l‘escola dos cops per setmana; anava al confessionari per parlar amb mossèn
Prats; ho feia a les hores d‘anglès. En una de les visites li vaig preguntar: ―Mossèn, he de revelar a
la mare i al Tomàs que el pare no vivia sol‖.
Màrius Serra, AblanatanalbA

TEXT E
A cal Pobric l‘Innocenci es trobava a gust. La Dolors, l‘esposa del Joanet, el tractava amb una
cordialitat franca i delicada. La Dolors era una pagesa xica però molt ben proporcionada; una
miniatura de dona. Era, a més, trescadora i neta, i, per tant, de geni viu i cridanera. Amb tot, solia
riure i dir plagasitats. Tenia poc cabell i unes dents molt petites però negroses, cosa verament
estranya en una camperola. Estimava el seu home, sense deixar d‘atracallar-lo sempre que ho
creia just. Quant als fills (una noia de dotze anys i tres nois una mica més petits) havia sabut
educar-los a la manera tradicional.
Prudenci Bertrana, L’hereu
Lèxic - La derivació
1. Fes derivats de les paraules següents, amb els prefixos a- o in- (i variants).
moral: amoral

lògic: il·lògic

simètric:asimètric

lletrat: illetrat

mòbil: immòbil

feliç:

normal:anormal

lícit:

regular: irregular

il·lícit

infeliç

potent: impotent
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2. Completa la graella seguint l’exemple següent:
Fusta

fuster

fusteria

Sabata

sabater

sabateria

Tapís

tapisser

tapisseria

Pastís

pastisser

pastisseria

Llibre

llibreter

llibreria

Paper

paperaire

papereria

Camisa

camiser

camiseria

Peix

peixater

peixateria

Pell

pelleter

pelleteria

Vidre

vidrier

vidrieria

3. Completa la graella seguint l’exemple següent:
Profund

aprofundir

aprofundiment

Clar

aclarir

claror

Prop

apropar

apropament

Lluny

allunyar

llunyania

Darrere

endarrerir

endarreriment

Pobre

empobrir

pobresa

Lleuger

alleugerir

allugeriment

Humil

humiliar

humilitat

Sord

ensordir

sordesa

Lleig

enlletgir

lletgesa

4. Omple els buits amb un derivat de la paraula que hi ha entre parèntesis.
a) Com que van fer moltes estafes, els van empresonar (presó).
b) Els operaris han emmagatzemat (magatzem) el material restant.
c) Compra‘t un cadenat (cadena) perquè no et robin la bicicleta.
d) S‘ha d‘ensenyar les criatures a travessar (través) el carrer amb compte.
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e) Al final van deslliurar (lliure) les persones segrestades.
f)

Aquesta piscina té poca fondària (fondo).

g) Gaudeixen de la sensació de plenitud (ple) que se sent a l‘aire lliure.
h) Va caure per una escala i li quedà el cos ben adolorit (dolor).
i)

La seva tossuderia (tossut) li va fer perdre la feina que tenia.

j)

Sovint, la feblesa (feble) de caràcter fa ser poruc.

k) Les parets estan ennegrides (negre) pel fum de la llar de foc.
l)

La buidor (buit) de les seves paraules era coneguda.

m) Volen posar aire condicionat (condició) a l‘àtic.
n) Van tancar el pas fronterer (frontera) per por de les allaus.
o) Li agrada fer d‘argenter (argent), és un ofici ben antic.
p) No apugis (pujar) més el volum de la música, que ja està força alt.
q) Més val dir les coses amb tacte i evitar parlar amb brusquedat (brusc)
r) Quan van inspeccionar la cuina els van exigir més netedat (net).
s) Has sentit aquest soroll de trencadissa (trencar)? No té costum de rentar els plats.
t)

És molt atrevida; manifesta una gosadia (gosar) extraordinària.

5. Omple els buits amb un derivat de la paraula subratllada.
a) Aquest noi està molt pàl·lid. Per què ha empal·lidit tant?
b) Ens ha quedat rodó; ja no es pot arrodonir més.
c) És un covard: qualsevol cosa l‘acovardeix.
d) Porta el greix, que greixaré aquesta màquina.
e) Tot el dia et mires al mirall. Vols deixar d’emmirallar-te?
f)

Aquest pis no està en condicions. S‘ha de condicionar de seguida.

g) No el va afavorir mai perquè el seu favorit era un altre.
h) Aquests jardins pertanyen a l‘Ajuntament; per això, els han enjardinat tan bé.
i)

Després de parlar-ne, la pena se‘m va fer més lleu; vaig sentir un gran alleujament.

j)

Al carrer se sentia molta pudor de quitrà: l‘havien enquitranat dues hores abans.
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k) És una situació greu que es pot agreujar-se encara més.
6. Omple els buits amb un derivat de la paraula que hi ha entre parèntesis.
a) Es va (comiat) acomiadar de tothom.
b) Es va (núvol) ennuvolar de seguida.
c) Va (coratge) encoratjar els seguidors.
d) Va (greix) greixar la màquina.
e) Han (rajola) enrajolat la cuina.
f)

Han (espai) espaiat les seves intervencions.

g) Va (parpella) parpellejar.
h) Després de la caiguda va quedar ben (dent) esdentegat.
i)

L‘han (hospital) hospitalitzat.

j)

M‘he (fred) enfredorit.

k) Va (bony) abonyegar el cotxe.
l)

Va (tou) estovar la pasta.

m) Va (digne) dignificar la proposta.
n) Es va (petit) empetitir.
o) Hem d‘(pla) aplanar el terreny.
p) Va (malalt) emmalaltir sobtadament.
q) Han (muralla) emmurallat la ciutat.
r) S‘ha (groc) engroguit el paper.
s) Li he dit això i ha (pàl·lid) empal·lidit.
t)

S‘ha (darrer) endarrerit la resposta.

u) Haurem d‘(lluny) allunyar-nos d‘aquí.
v) Es va (valent) envalentir després de saber els resultats.
w) Va (parrac) esparracar el drap.
x) Es va (crostó) escrostonar la taula.
y) Va (matís) matisar la resposta.
z) Es va (vergonya) avergonyir de la proposta.
aa) (estiu) Estiueja a la costa.
bb) Heu de (síntesi) sintetitzar el document.
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cc) Van (munt) amuntegar tot de papers.
dd) Va (llamp) llampegar tota la nit.
ee) Va (trena) trenar els cabells.
ff) Hem d‘(pressa) d’apressar-nos per acabar a l‘hora.
gg) Us heu d‘(sabó) ensabonar bé el cap.
hh) L‘avió va (terra) aterrar fora de l‘aeroport.
ii) Hem d‘(esglaó) esglaonar els continguts.
jj) Es va (butxaca) embutxacar part dels diners.
kk) El van (nom) nomenar regidor de Medi ambient.
ll) El van (nom) anomenar quaranta vegades.
mm) Es van (farina) enfarinar la cara.

7. Omple els buits amb un derivat de la paraula que hi ha entre parèntesis.
a) No podem travessar (través) la carretera per aquest punt perquè no hi ha cap semàfor.
b) L‘avi semblava deu anys més jove: aquells mesos que va viure a la muntanya el van
rejovenir (jove).
c) Aviat se li va amuntegar (munt) la feina sobre la taula.
d) Va arribar un moment que les clavegueres no podien engolir (gola) tota l‘aigua.
e) L‘Ajuntament vol enjardinar (jardí) aquesta plaça.
f)

Els troncs i les deixalles que arrossegava el riu han quedat encallades sota el pont i han
fet un gran bassal (bassa) d‘aigua.

g) El supermercat vol emmagatzemar (magatzem) totes les llaunes que no s‘hagin venut.
h) Al començament es va enfadar, però de seguida es va asserenar (serè).
i)

Com que no fa sol, la roba encara no s‘ha assecat (sec).

j)

En veure la polèmica que havia suscitat, el polític es va veure obligat a matisar (matís) les
seves declaracions.

k) Els lladrucs del gos van esporuguir (poruc) els nens que jugaven a la plaça.
l)

Com que no va tenir temps de preparar-se‘l, va improvisar (improvís) el seu discurs.

m) Abans de dur a la pràctica el projecte, cal apamar-lo (pam) molt bé.
n) La sopa va estar molta estona al foc i es va espessir (espès) massa.
o) Els nouvinguts es van acontentar (content) amb les restes del sopar.
p) L‘àvia va esbocinar (bocí) un tros de pa per donar de menjar a les gallines.
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q) Ha llogat un apartament, però encara l‘ha de moblar (moble).
r) Els remordiments van turmentar (turment) l‘assassí fins a la mort.
s) D‘ençà que va trobar xicota se li va endolcir (dolç) el caràcter.
t)

En aquesta bassa hi ha llençat tantes escombraries que sembla un femer (fem).

u) El policia va emmanillar (manilla) la detinguda abans de traslladar-la al jutjat.
v) He comprat dues cassoles fetes de terrissa (terra) a la Fira d‘Argentona.
w) La guerrilla va metrallar (metralla) les posicions de les tropes.
x) Els segrestadors estaven farts de sentir-la cridar i la van emmordassar (mordassa).
y) La Marta va bufetejar (bufetada) aquell poca-solta davant de tothom.
z) No el contradiguis: és molt geniüt (geni) i t‘engegarà quatre crits.
aa) L‘arxiver ens ha dit que no pot garantir (garantia) l‘autenticitat dels documents.
bb) El submarí alemany va torpedinar (torpede) més de quinze naus abans que el
destruïssin.
cc) El malalt s‘ha aconseguit alleujar (lleu) gràcies al nou medicament.
dd) El tastador va assaborir (sabor) lentament el vi abans de donar-ne la seva opinió.

Lèxic - La precisió lèxica
1. Completa les frases següents tenint en compte els mots que hi ha en els requadres:
mig

mitjà

mitja

mitjana

medi

mitgera

a) Per saber la nota hem de fer la mitjana de totes les parts de l‘examen.
b) Has arribat una hora i mitja tard.
c) Els llibres, les revistes i els diaris són mitjans impresos.
d) Els veïns sempre tenen problemes amb la paret mitgera.
e) El Felip està fent el grau mitjà d‘administratiu.
f) Mig Europa té inundacions per culpa de les pluges torrencials.
g) Caldria buscar el terme mitjà per arribar a la solució més justa en aquest assumpte.
h) La mitjana d‘edat a la classe és de quaranta anys.
i) És molt important contextualitzar el personatge històric en el seu medi.
j) Cada vegada estem més preocupats pel medi ambient.
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rendible

rentable

a) La inversió que vaig fer comprant aquelles accions ha estat molt rendible.
b) Aquesta funda de sofà és rentable; quan s‘embruti les podrem rentar.

vestidor

vestuari

emprovador

a) Després del partit tots els jugadors han anat al vestidor per dutxar-se i canviar-se de roba.
b) Vam deixar els abrics al vestuari de la discoteca.
c) Aquesta botiga té els emprovadors molt petits i no s‘hi cap gaire bé.
d) El vestuari del protagonista de l‘obra és molt variat, però una mica massa bigarrat.

complet/incomplet

complert/incomplert

a) Aquest expedient està incomplet; li falta el full final.
b) L‘empresa ja ha complert amb la seva part del tracte.
c) Abans de donar l‘opinió cal tenir una coneixença completa de les coses.

depenent

dependent

a) En Marc és un nen massa dependent. Quan sigui gran tindrà problemes.
b) La dependenta d‘aquesta botiga és molt agradable i eficient.
c) Depenent del que acordi el comitè, demà farem vaga.

anomenar

nomenar

a) Han nomenat l‘Eloi director de la sucursal on treballa.
b) Mai, fins ara, havia sentit anomenar aquesta paraula. És ben estranya!
c) Aquests mots s‘anomenen conjuncions.
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trànsit

tràfic

tràfec

a) Si volem reduir el trànsit a les principals vies de la ciutat, hem d‘agafar més el transport
públic.
b) Quines eines tenim per evitar el tràfic de drogues?
c) Per sort, ja estem superant aquell tràfec.
ser

estar

El castell de focs serà a les dotze de la nit. (3a pers. sing. FUTUR)
Els nens estan molt alegres perquè avui arriben els reis. (3a pers. pl. PRESENT)
Serem a casa tot el matí; podeu venir quan vulgueu. (1a pers. pl. FUTUR)
Sempre estan de broma. (3a pers. pl. PRESENT)
Agafeu les maletes que ja som a Sants. (1a pers. pl. PRESENT)
A Figueres estaré a la pensió Granada. (1a pers. sing. FUTUR)
El Josep Maria està al Banc de Sabadell. (Hi treballa, en forma part) (3a pers. sing. PRESENT)
On és el martell? (3a pers. sing. PRESENT)
2. Subratlla l’opció correcta de les dues que hi ha entre parèntesis.
a) T‘has deixat el moneder al (taulell/tauler) del bar.
b) La Maria és molt (gelosa/zelosa) en el compliment de les seves responsabilitats a l‘empresa.
—(Estic/Sóc) al supermercat. Arribo d‘aquí a cinc minuts.
c) (Porto vint anys treballant) / (Fa vint anys que treballo) en el negoci familiar.
d) A l‘estiu em passava les tardes al (subterrani/soterrani) de la masia dels avis.
e) Manel, vés a (llençar/tirar) les escombraries, si us plau.
f) (Arrel/Arran) de les inundacions, el Pakistan comença a patir els primers brots de malalties
infeccioses.
g) Aquestes vacances hem fet una (estança/estada) de deu dies a les illes gregues.
h) —El dinar ja és a punt!
—D‘acord, ja (vaig/vinc)!
i) Va caure escales (avall / a baix) i es va trencar el turmell.
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3. Fes el mateix que a l’exercici anterior.
a) Va agrair la presència de (cadascú/cadascun) dels assistents.
b) Sempre (dobleguem/pleguem) els llençols entre tots dos.
c) El (cabal/cabdal) del riu evidenciava que havia plogut molt.
d) Què en voleu fer, dels bolets? Els voleu salar o els voleu (eixugar/assecar)?
e) El meló ha sortit (més bé / més aviat) dolç. És força bo.
f) (Fica/Posa) el llibre damunt la taula.
g) Són les dues, així que comenceu a (posar/parar) la taula.
h) Els nens estaven (asseguts/assentats) a terra.
i) Quan vaig arribar en Pau estava ben (dormit/adormit).
j) Només tenia mans per (eixugar-se/assecar-se) la suor.

4. Encercla l’opció correcta de cada frase:
a) Va (compondre/composar) una peça musical per homenatjar els damnificats.
b) El cafè (està / és) massa fred. Per què no (el calentem / l’escalfem)?
c) Cada dia estudia atentament totes les ofertes de (feina / treball).
d) Abans d‘anar-te‘n a Londres aconsegueix un bon (plànol / planell) de la ciutat.
e) Invertir en borsa últimament no surt (rendible / rentable).
f)

Dilluns publicaran el (número / nombre) de places que convocarà l‘Ajuntament.

g) Què (donen / fan) aquest vespre al canal 15?
h) En Joan posa la rentadora dos dies a la setmana i l‘Albert (frega / renta) els plats cada nit.
i)

Sempre busquen excuses per justificar que no ens (apugen / pugen) el sou.

j)

El concert començarà quan es (posi / pongui) el sol.

5. Fes el mateix que a l’exercici anterior:
a) Tota la (realesa / reialesa) europea s‘ha concentrat a Grècia aquesta tarda.
b) Arran del desgel els rius pallaresos han augmentat de (cabdal / cabal).
c) L‘han (nomenada / anomenada) redactora en cap.
d) La Marta treballa mitja jornada i en Lluís, jornada (completa / complerta).
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e) Hauríeu de fer la (mitjana / mitja) entre els resultats obtinguts.
f) Treballa en un organisme autònom (depenent / dependent) de la Generalitat.
g) Es traslladen a un edifici de set pisos més el (soterrani / subterrani).
h) Per presentar-se a la prova li demanen que presenti un certificat (mèdic / metge).
i)

No van poder (desvetllar /revelar) el secret durant molts anys.

j)

(Doblegueu / dobleu) els fulls i deixeu-los al damunt de la taula.

6. Fes el mateix que a l’exercici anterior.
a) Al (fondo / fons) de la sala hi havia deixat els baguls.
b) El tren és el (medi / mitjà) de transport que m‘agrada més.
c) ‗Cuines del món‘ permet als participants (tastar / provar) plats dels cinc continents.
d) Si volen tornar diumenge a la tarda és molt possible que hi hagi molt (tràfic / tràfec /
trànsit).
e) Cada vegada és més (necessari / precís) comprar dos ordinadors nous.
f) La notícia ha estat per al pare (un gerro / una galleda) d‘aigua freda.
g) La crisi mundial fa que tinguem una perspectiva econòmica (aterradora / aterridora).
h) Els experts han reunit totes les (dates / dades) necessàries i a partir d‘aquí faran l‘informe
que els hem encarregat.
i)

Estava tan cansada que es va (dormir / adormir) ràpidament.

j)

La psicòloga només visita (aleshores / a les hores) convingudes.

Lèxic - Composició
1. Posa guionet o uneix els dos elements d’aquests mots compostos, segons convingui.
penya- segat

busca-raons

rau-rau

cobrellit

zig-zag

ventafocs

lletraferit

bocabadat

sordmut

cap verd

buscabregues

capicua

coliflor

a collibè

xim-xim

panxacontent

mata-rates

sud-oest

nord-africà

gira-sol
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abans d‘ahir

bup-bup

poti-poti

2. En aquests compostos per prefixos, decideix quan s’hi ha de posar el guionet. Escriu-los
correctament.
vicerector

audiovisual

preescolar

plusvàlua

exmarit

no alineats

no-agressió

no angloparlant

Prepirineu

no sexista

sociolingüista

fisicoquímic

sotssecretari

expresident

preromà

3. Omple els espais buits de les frases següents amb la paraula adequada.
1. Necessitem el vistiplau (vist-i-plau/vistiplau) de l‘alcaldessa.
2. Vés amb compte perquè només (només/no més) amb això que acabes de dir ja
podries tenir un bon maldecap (maldecap/mal de cap).
3. Quina bestiesa; no hi crec, jo, en els mals d’ull (maldulls/mals d’ull)!
4. La tècnica del clarobscur (clarobscur / clar obscur) va crear-se en el Renaixement.
5. En Bernat va guanyar el premi amb aquell curtmetratge (curt-metratge/curtmetratge) tan
bo que va presentar.
6. Mentre l‘olla feia xup-xup (xup-xup/xupxup), vaig baixar amb els nens al parc.
7. Si aneu a la platja, no us descuideu el para-sol (parasol/para-sol) i la crema solar que, si no, us
cremareu.
8. La festa d‘aniversari de l‘Eulàlia va ser molt divertida; tots teníem confeti i espanta-sogres
(espanta-sogres/espantasogres).
9. L‘allioli (allioli/all-i-olli) és molt bo però de vegades es repeteix i deixa mal alè.
10. La magistrada jutgessa (magistrada jutgessa/magistrada-jutgessa) va arribar amb el seu
cotxe oficial.
11. No facis cas a en Pere que és un busca-raons (buscaraons/busca-raons).
12. La plusvàlua (plusvàlua/plus-vàlua) ha pujat molt aquest any.
13. A l‘avantsala (avant-sala/avantsala) del teatre s‘hi va celebrar una gran festa.
14. Actualment, la situació socioeconòmica (sòcio-econòmica/socioeconòmica) de Grècia
preocupa tots els països de la Unió Europea.
15. L‘exlibrisme (exlibrisme/ex-librisme) no és una pràctica gaire habitual en el nostre país.
Consisteix a col·leccionar ex-libris (exlibris/ex-libris).
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Lèxic - Expressions i frases fetes
1. Escriu un verb que sigui sinònim de cada una de les locucions adverbials següents.
donar carbassa: rebutjar
donar la llauna: atabalar
donar un miquel: menysprear
donar l‘abast: abastar
donar un cop de mà: ajudar
2. Escriu frases que permetin comprendre el significat de les expressions següents:
no poder dir ni fava:

____________________________________________

aixecar la camisa:

____________________________________________

ser la mare dels ous:

____________________________________________

picar ferro fred:

____________________________________________

treure‘n l‘entrellat:

____________________________________________

saber el pa que s‘hi dóna:

____________________________________________

haver-hi roba estesa:

____________________________________________

ser un sac de mal profit:

____________________________________________

3.Aparella les frases fetes de la columna de l’esquerra amb el seu significat a la columna de
la dreta:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Fugir d‘estudi
Ficar la banya
Tirar-s‘ho a l‘esquena
Tallar el bacallà
Venir de l‘hort
Estirar més el braç que la màniga
Veure la padrina
Haver-hi mala maror
Perdre la carta de navegar
Posar-se pedres al fetge

1. No amoïnar-se
2. No saber de què es tracta
3. Entossudir-se
4. Haver-hi desavinences
5. Passar-s‘ho malament
6. Eludir una qüestió
7. Desorientar-se
8. Preocupar-se
9.Gastar més del que permeten els ingressos
10. Manar,dirigir

a6; b3; c1; d10: e2; f9;g5; h4; i7; j8
4.Fes el mateix que a l’exercici anterior:
a)
b)
c)
d)
e)

Remenar les cireres
Arrufar el nas
Una flor no fa estiu
Treure foc pels queixals
Passar de taca d‘oli

1. Ser realista
2. Enfadar-se
3. Manar, dirigir
4. Beneficiar-se
5. Xerrar més del compte
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No estar per brocs
Fer l‘agost
Donar un cop de mà
Tocar de peus a terra
Ser un bocamoll
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6. Ajudar
7. Ser l‘excepció
8. Mostrar-se disconforme
9. Excedir
10.Estar de mal humor

a3; b8; c7; d2; e9; f10; g4; h6; i1; j5
5. Fes el mateix que a l’exercici anterior
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Fer-ne de l‘alçada d‘un campanar
Fer gruar
Fer figa
Ser figues d‘un altre paner
Tocar el cor
Haver menjat llengua
Passar la patata calenta
Posar les mans al foc
Anar a pams
Tenir cops amagats

1. Assegurar plenament
2. Tractar-se d‘una altra qüestió
3. No callar mai
4. Actuar de forma inesperada
5. Fer moltes malifetes
6. Detallar
7. Fallar, defallir
8. Posar dificultats
9. Commoure
10. Desempallegar-se d‘una dificultat

a5; b8; c7; d2; e9; f3; g10; h1; i6; j4

6. Cada pregunta té una o més respostes correctes. Marca les opcions vàlides.
Ser un escarràs vol dir:
a)
b)
c)
d)

Ser molt treballador.
Ser molt intel·ligent.
Ser molt prim.
Ser molt burleta.

Si algú t‘explica una cosa amb tota mena de detalls, sense faltar-hi res, diem que:
a)
b)
c)
d)

Te‘n fa cinc cèntims.
Ho fa amb prou feines.
Ho fa amb quatre queixalades.
Ho fa amb tots els ets i uts.

Què vol dir fer una cosa en una esgarrapada?
a)
b)
c)
d)

Fer-la ràpidament.
Fer-la en un tres i no res.
Fer-la amb cara i ulls.
Fer-la sense èxit.
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Què vol dir que no hi clisses?
a)
b)
c)
d)

Que no hi veus.
Que no et bellugues.
Que no hi sents.
Que no hi caus.

Ser un mestretites vol dir:
a)
b)
c)
d)

Ser una persona que presumeix de saber molt.
Ser una persona que vol ser la primera de la classe.
Ser una persona sense escrúpols capaç de qualsevol mala acció.
Ser una persona que tot ho xerra.

Tenir un os a l’esquena vol dir:
a)
b)
c)
d)

Ser geperut.
Ser un esquenadret.
Ser un gandul.
Ser molt tranquil.

Anar a tres quarts de quinze vol dir:
a)
b)
c)
d)

Fer una cosa fora del temps oportú.
Ser desordenat.
No controlar una situació.
Quedar amb algú a una hora indeterminada.

Què vol dir fer la gara-gara?
a)
b)
c)
d)

Adular.
Sobreviure.
Ser un corcó.
Ensabonar.

Què vol dir l‘expressió anar-se’n al canyet?
a)
b)
c)
d)

Morir.
Celebrar alguna cosa.
Fugir.
Equivocar-se.

Quan considerem que una persona té poc seny o enteniment diem que:
a)
b)
c)
d)

Li falta un bull.
Fa aigües.
Fa figa.
Fa un capmàs.

81

Suficiència

Exercicis de reforç

Què vol dir veure’s les orelles?
a)
b)
c)
d)

Tenir por.
Riure‘s de si mateix.
Reviscolar-se.
Improvisar.

Què vol dir ser un sapastre?
a)
b)
c)
d)

Ser una persona molt pesada, enganxosa.
Ser una persona que menja molt.
Ser una persona que camina malament.
Ser una persona que fa la feina malament.

Què vol dir l‘expressió perdre bous i esquelles?
a)
b)
c)
d)

Perdre-ho tot.
Perdre el fil d‘una conversa.
Desesperar-se.
Desmaiar-se.

Què vol dir l‘expressió partir peres?
a)
b)
c)
d)

Renyir.
Renyar.
Enemistar-se.
Discutir.

Què vol dir l‘expressió tocar el dos?
a)
b)
c)
d)

Repartir alguna cosa.
Molestar algú.
Quedar en segon lloc.
Anar-se’n d’un lloc.

Què vol dir l‘expressió buidar el pap?
a)
b)
c)
d)

Dir tot el que es vol dir.
Menjar molt.
Desfogar-se.
Despreocupar-se.

Què vol dir l‘expressió estar tocat del bolet?
a)
b)
c)
d)

Que s‘ha intoxicat.
Que està enamorat.
Que s’ha trastocat.
Que no hi toca.
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Què vol dir l‘expressió ser curt de gambals?
a) Ser beneit.
b) Tenir les cames curtes.
c) Treballar a poc a poc.
d) Tenir pocs diners.
Què vol dir l‘expressió oli en un llum?
a)
b)
c)
d)

Brut, untat.
Adequat, eficaç.
Fàcil, senzill.
Clar, transparent.

Què vol dir l‘expressió no tenir cara ni ulls?
a)
b)
c)
d)

Ser una cosa deslluïda.
No ser bo per a res.
Ser una cosa sense sentiments.
Ser impresentable.

Què vol dir l‘expressió tenir pa a l’ull?
a)
b)
c)
d)

No veure-hi.
No encertar les coses.
No adonar-se del que és obvi.
Percebre clarament una cosa.
Font: El nou nivell C, Ed. Teide

Marc sociolingüístic - Dialectologia
1. Fes un cercle a la varietat geogràfica a la qual pertanyen els textos següents:
1. —Qui és?
—Potser vos destorb...
—Cridau més, que no vos sent. Què voleu? Vos envia s‘agència? No en tenc cap, de dobler...
a) balear / b) central / c) nord-occidental / d) rossellonès / e) valencià
2. —Sem arribats a casa mes el peirer ha pas acabat la feina. Me queixi perquè ha deixat la casa
força bruta. Per me tranquil·litzar, vaig a beure‘m un veire d‘aiguardent.
a) balear / b) central / c) nord-occidental / d) rossellonès / e) valencià
3. —Les meues escultures tenen una pretensió puritana, però sense recórrer mai a tòpics
sentimentals. El material que jo utilitze està amagat, no té protagonisme.
a) balear / b) central / c) nord-occidental / d) rossellonès / e) valencià
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4. —On lo tenim dius, lo pobre sant Peri?
—Al foc, lo van reixotre, veigues a on. I diven que valive una fortuna de tan vell com era. I ara
en tenim un de poca importància; vull dir, fet de fa poc. Però tant se val, perquè ni missa mos
diuen lo diumenge.
a) balear / b) central / c) nord-occidental / d) rossellonès / e) valencià
5. —Idò, què vols que faci! No som homo de viatges, jo, però, què vols que te digui, sa dona va
punyir i ses dones sempre se surten amb sa seva.
a) balear / b) central / c) nord-occidental / d) rossellonès / e) valencià
8.

—No veus que estic estudiant? No ho sé; posa‘t qualsevol cosa, que els nois tampoc no s‘hi
fixen gaire, en aquestes coses. Si vols agafa qualsevol cosa meva, que jo avui em quedo aquí.
I ara, oi que em deixaràs que continuï estudiant?
a) balear / b) central / c) nord-occidental / d) rossellonès / e) valencià

9.

—Ara el que necessite, a banda de les fotos, és que em diga un poc les amistats de la seua
filla, els ambients que freqüentava.
a) balear / b) central / c) nord-occidental / d) rossellonès / e) valencià

10. —Veiam, jovenet, com te dius?
—Jo me dic Pep. Coneixiu pas la meva història? Fa més d‘un any i mig que cerqui treball i...
—Te‘n facis pas per això. Nos sem tots deixats agafar. Creguis pas que a la usina també és
de ben suportar.
a) balear / b) central / c) nord-occidental / d) rossellonès / e) valencià
11. —Sí que m‘anrecordo, sí. Ancara em semble que veic lo Lliser com treballave fent pilotes de
drap vell de tres colors, que la canalla hi jugàvom; ne feve pagar cinc cèntims de cada una.
b) balear / b) central / c) nord-occidental / d) rossellonès / e) valencià
12. —Voltros deis que és un bon homo, però jo dic que és un reaccionari, un feixista. Es poble no
el va triar, varen ser ets oligarques.
—A veure si xerres més clar, tu, que tu tens lletra i noltros no, i no mos venguis amb
paraulasses de llibres.
a) balear / b) central / c) nord-occidental / d) rossellonès / e) valencià
13. No exagere. Potser m‘haja quedat curt fins i tot en l‘explicació d‘aquesta anècdota tan
il·lustrativa. Il·lustrativa, em repetesc mentalment... I a poc a poc procure rependre el fil dels
meus pensaments. I em llampegueja al cervell la frase: ―Si no fóra que...‖.
a) balear / b) central / c) nord-occidental / d) rossellonès / e) valencià
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14. Això és lo que jo deman. Per què el tancaren? Ningú creu que hagi estat en Jaument, com se
suposa. Un al·lot tan apocadet poruc, que pareix incapaç de matar una mosca...
a) balear / b) central / c) nord-occidental / d) rossellonès / e) valencià
15. –Amb aquesta gent bruta, se caldria malfiar! Me damani el que nos volen apuntar.
–Pensa-te; saben pas tan solament escriure ni comptar i te farien por? Quan seran eixorits,
nosaltres ja haurem marxat i nos trobaran pas més! I de totes manerea, amb les coneixences que
tenim, ja poden córrer.
a) balear / b) central / c) nord-occidental / d) rossellonès / e) valencià
16. Jo, quan lo Lliser va morir, teniva vuit anys i feva d‘ascolanet amb lo senyor vicari. I recordo
que li vam portar lo sant per ajuda‘l a ben morir, perquè pogués marcar una mica net cap a
l‘altre món, que a fe prou li convenive; penseu que n‘havie fetes de totes, i cap de bona.
a) balear / b) central / c) nord-occidental / d) rossellonès / e) valencià
17. Hem treballat per crear un marc de tolerància i llibertat d‘expressió. I, a més, li recorde que
només tenim el vint-i-cinc per cent de les accions. Vostè el que ha de fer és atrapar aquest
individu. I com més prompte millor.
a) balear / b) central / c) nord-occidental / d) rossellonès / e) valencià
18. –No siguis caparruda, dona. Val més que tenguem un joc complet cada una que no unes
coixineres d‘un color i un llençol d‘un altre.
–Idò dóna‘m aquestes coixineres.
–Dóna‘m tu es llençol.
a) balear / b) central / c) nord-occidental / d) rossellonès / e) valencià
19. Tota la vida, i ja tinc més de setanta anys, hai fet de terrissaire. Lo meu pare ja en feve. Hauré
fabricat un ramat de mils de peces. Però aquesta fornada que preparo è l‘últim. No en veuràs
aixir més, de fum, pr‘aguestes xemeneies del forn de Martí.
a) balear / b) central / c) nord-occidental / d) rossellonès / e) valencià
20. El cèlebre personatge va quedar també meravellat amb el joc d‘en Pere sobre la sorra. ―Es
deu avorrir, aquest noi, jugant cada setmana amb aquests passerells‖, pensava. I se li va
encendre el llum: ―I per què no fitxar-lo? Pot ser el revulsiu que busco pel que resta de
temporada...‖
a) balear / b) central / c) nord-occidental / d) rossellonès / e) valencià
21. Quan el doctor Sospedra va eixir del despatx, va vore‘m i va dir-me:
–Ho lamente; no ha sigut possible a pesar dels esforços que s‘han fet.
–Ja ho sé; li done les gràcies per totes les molèsties que s‘ha pres amb nosaltres.
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a) balear / b) central / c) nord-occidental / d) rossellonès / e) valencià
22. –Molts de voltros ja hi havíeu treballat; ja no necessiteu aprendre res. En sabeu més que jo
mateix i podreu fer de mestres an ets novells. Fies saber que necessit un ajudant, qualcú que
sàpiga fer comptes. Fins dilluns, idò; no crec que vos hi hagueu de repensar gaire.
a) balear / b) central / c) nord-occidental / d) rossellonès / e) valencià
23. Segons hai sentit a dir, lo que tenive era una bona sarpa, més que força. La força no la usave
pas massa: s‘astimave més treballar amb l‘astúcia. Ara, d‘això, los qui vo‘n podrien axplicar
força cosa fóra la gent del país, pr‘aguestos poblots.
a) balear / b) central / c) nord-occidental / d) rossellonès / e) valencià
24. D‘ell ne faràs un futbolista; jo el són vist a jugar i va eixurit, el paio! En faràs pas cap mestre,
d‘aquest, això no! És pas com el seu germà!
a) balear / b) central / c) nord-occidental / d) rossellonès / e) valencià
25. La veritat: ne tenc enveja. Ets uis me tornen verds cada vegada que pens que tothom té un
allà que jo no tenc i que es dissabtes horabaixa no queda a dins més que qui no té altre remei
que quedar-hi. D‘aquests ne som jo.
a) balear / b) central / c) nord-occidental / d) rossellonès / e) valencià
26. Les vesprades de primavera, entre ruixats espectaculars i ullades de sol d‘una mirada
adolescent, m‘estimulen els pensaments positius i m‘allunyen del masoquisme. Per això
comence a pensar que la Naturalesa és sovint tan enraonada que busca la manera de
compensar-se amb la finalitat que les nostres vides no siguen una pura amargor.
a) balear / b) central / c) nord-occidental / d) rossellonès / e) valencià
[Extret de: Material didàctic per a cursos de nivell C. Escola d‘Administració Pública de Catalunya.]

2. Digues a quina varietat geogràfica pertanyen els fragments de cançons següents i
assenyala’n com a mínim dos trets que justifiquin la teva resposta:

TEXT 1
Lo dia que et vaig veure vaig mirar-te als ulls,
la teua mirada em deia vull que sigos meu avui.
I no sé com entrar-te per parlar amb tu d‘un cop,
avui més que mai espero una mica més de sort.
Lo dia que et vaig veure tenia el vent a favor,
l‘oportunitat de tindre‘t era la meua il·lusió.
I no sé quantes coses em van passar pel cap
amb una subtil ullada tan plena de complicitat.
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Varietat:_____________________________________
The Companys, ―Estrany‖
TEXT 2
Perquè sou uns animals, perquè sou es meus germans,
perquè sou tan irreals, vos estim a tots igual.
I es canaris sedentaris tornen locos dins sa gàbia,
i ses guàtleres, què bones, sempre n´he de dur de noves.
I es mussol sap metafísica i sa física no falla,
què difícil separar ses coales des coals!
Des meus vidres entelats, des meu cel insufucient,
de carrers abandonats, d‘arbres tan indiferents.
Perquè sou uns animals, perquè sou es meus germans,
perquè sou tan irreals, vos estim a tots igual.
Varietat:_____________________________________
Antònia Font, ―Vos estim a tots igual‖
TEXT 3
Trenca amb el silenci,
fes que s‘escolte la teua veu,
ben clara i forta la teua veu.
Fes-te respectar,
fes que s‘escolte la nostra resposta,
ben clara i forta la nostra resposta.
Varietat:_____________________________________
Obrint pas, ―Tio canya‖
Exercicis integrats
1. Llegeix el text següent i després encercla la resposta correcta.
Arrenca a València la Campus Party amb 3.400 internautes
_____________ (1) oficial de la Campus Party que se celebra a València ha estat aquesta mitjanit,
però unes hores abans els internautes ja havien començat a arribar a la Ciutat de les Arts i les
Ciències carregats amb els seus ordinadors i aprofitaven els 10 gigabytes per segon de banda
ampla.
Un dels fundadors d'Apple, Steve Wozniak, ha estat el protagonista del ___________(2) enrere
___________ (3) s‘ha inaugurat la Campus Party d‘enguany, la tradicional cita d‘internautes i
amants de les noves tecnologies. A la mitjanit, Wozniak ha donat ___________ (4) amb el qual els
assistents han __________ (5) el botó per encendre els seus ordinadors, amb una imatge que es
repeteix cada edició.
Un total de 3.400 internautes es reuneix al llarg de tota la setmana a la Ciutat de les Arts i les
Ciències per compartir experiències, conèixer noves tendències, formar-se en continguts a través
de tallers o conferències i gaudir d‘una amplada de banda que pot arribar ___________ (6) 10 GB
per segon. El responsable de Telefónica al País Valencià, José Manuel Plaza Sanz, explica que
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amb aquesta velocitat es podrien descarregar els 64 partits del Mundial de futbol en només onze
segons.
Però tot no és jugar a jocs en xarxa o descarregar continguts en aquesta Campus Party que vol
ser una ―gran cita del talent‖, en paraules del seu director, Miguel Ángel Expósito. Com cada any,
les empreses més importants del sector acudeixen a l‘_____________ (7) a la recerca de talent,
una recerca ____________ (8) la mateixa Campus Party no vol restar absent, amb la celebració
del primer Iron Geek.
Aquesta prova cerca el millor de tots els experts en noves tecnologies (geeks) que es troben
presents a la Campus Party d‘enguany. El premi serà la incorporació a la plantilla de
l‘esdeveniment durant un any, amb la possibilitat de viatjar arreu del món a través de les edicions
que Campus Party celebra en d‘altres estats.
Pel que fa a les més de 300 hores de contingut que ofereix aquesta Campus Party 2010 destaca
la presència de Steve Wozniak, ___________ (9) d‘Apple, que aquest dimarts pronuncia la
conferència oficial inaugural de la cita. Serà el moment de conèixer com va néixer aquesta
revolució de finals del segle XX que va ser el boom de la informàtica i l‘acostament a la societat.
La Campus Party va néixer a Màlaga a finals dels 90 com una reunió informal d‘internautes i
_______________ (10) ha passat per nombroses ciutats del món.
Avui, 27 de juliol de 2010 (text adaptat)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

a. La inaguració
a. comte
a. amb què
a. el senyal
a. pres
a. fins als
a. event
a. que
a. co-fundador
a. desde llavors

b. L‘inauguració
b. compte
b. amb que
b. la senyal
b. premut
b. fins els
b. aconteixement
b. de la qual
b. cofundador
b. des d‘aleshores

c. La inauguració
c. conte
c. amb el que
c. els senyals
c. premgut
c. fins a els
c. esdeveniment
c. de la que
c. co fundador
c. des d‘a les hores

2. Llegeix el text següent i encercla l’opció correcta.
Calor mortal a Rússia
_____________(1) onada de calor sumada a la capa de fum procedent del centenar d‘incendis
forestals que fa l‘aire irrespirable s‘està convertint en un ___________(2) per als russos i els
turistes que visiten Moscou. El balanç que van fer ahir les autoritats ______________(3) la
gravetat de la situació: la mortalitat s‘ha doblat a la capital russa i això vol dir que dels habituals
360 morts diaris s‘ha passat aquests dies a superar els 700. Les principals causes són
__________________(4) provocada per les altes temperatures.
Andréi Seltsovski, el cap del Departament de Salut de l‘Ajuntament, va admetre ahir per primer
cop que els dipòsits de cadàvers estan pràcticament ______________(5). I no només això,
______________(6) ja és difícil trobar a les farmàcies mascaretes protectores i mascaretes
d‘oxigen.
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No es preveuen canvis meteorològics immediats i seguiran temperatures entre els 35 i els 38
graus. ―Les persones que pateixen problemes pulmonars i ___________(7), diabetis, tiroides i
malalties metabòliques poden haver-se d‘____________(8) a situacions dures a causa de la falta
d‘oxigen a l‘aire‖, segons una alerta dels metges. I no ___________(9) veu sortida immediata,
perquè la previsió meteorològica és que l‘onada de calor duri _______________(10).
Les difícils condicions meteorològiques i els incendis —que han provocat almenys 51 morts— fan
cada dia més complicades les activitats quotidianes i ____________(11) augmenta entre els
russos que consideren que, ___________(12) el centre del país es crema, les autoritats no han
actuat amb prou celeritat ni coordinació. La gota que ha fet vessar el got ha estat que el president,
Dmitri Medvédev, ____________(13) el cap de setmana a la república secessionista d‘Abjazia, a
la ribera del mar Negre.
Alemanya, Àustria, Polònia i Canadà han retirat part del personal de les _____________(14), tot i
que fugen de parlar d‘evacuació. ____________(15) que recomanen no viatjar a Moscou i a les
zones afectades pels incendis forestals. El govern espanyol es limita a desaconsellar el viatge a
infants, persones grans i les persones amb malalties respiratòries.
Ningú no troba encara explicacions a l‘onada de focs: ahir _______(16) van declarar 247 nous
incendis i _______(17) van controlar 239. Des de principis d‘estiu _________(18) devastat gairebé
750.000 hectàrees de bosc. Només ahir _______(19) van cremar __________(20) 175.000.
Avui, 10 d‘agost de 2010 (text adaptat)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

a. L‘intensa
a. malson
a. evidència
a. el calor i la hipertensió
a. colapsats
a. si no que
a. cardiovasculars
a. emfrontar
a. s‘hi
a. fins a mitjans d‘agost
a. l‘indignació
a. mentres que
a. es refugiés
a. enbaixades
a. Hi ha
a. es
a. s‘hi
a. se n‘han
a. se‘n
a. gaire bé

b.L‘intença
b. mal-son
b. evidencia
b. la calor i l‘hipertensió
b. colapçats
b. sinó que
b. càrdiovasculars
b. enfrontar
b. es
b. fins mitjans d‘agost
b. d‘indignació
b. mentres
b. es refugiï
b. ambaixades
b. Hi han
b. se‘n
b. es
b. s‘hi n‘han
b. hi
b. gairebé

c. La intensa
c. mal son
c. evidencía
c. la calor i la hipertensió
c. col·lapsats
c. sino que
c. càrdio-vasculars
c. afrontar
c. se‘n
c. fins a mitjan agost
c. la indignació
c. mentre
c. es refugiessi
c. embaixades
c. N‘hi ha
c. en
c. se‘n
c. s‘han
c. es
c. quasi bé

3. Llegeix el text següent i encercla l’opció correcta.
El temple d’August, en dubte
―Arqueologia mediàtica‖. Així ha _________(1) la Reial Societat Arqueològica Tarraconense
(RSAT) l‘excavació que es va fer al juliol a la nau central de la catedral de Tarragona, que, segons
els professionals ________(2) la van dirigir, ha ________(3) concloure ―amb una probabilitat molt
alta‖ que es tracta de l‘espai on al segle I dC es va aixecar el temple en honor a l‘emperador
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August, que va residir a Tàrraco dos anys (26 i 25 aC) i va convertir __________(4) en la capital
del món romà. En un breu comunicat, l‘associació cultural considera que ha estat precipitat
informar públicament de la localització d‘aquesta joia arquitectònica i posa en quarantena que
realment _________(5) desenterrat un dels enigmàtics focus d‘admiració del món romà: ―La
necessitat de trobar el centre religiós per justificar l‘excavació a la catedral ha dut a anunciar
ràpidament _____________________(6) la descoberta sensacional. Esperem poder tenir aviat
més detalls sobre la seva estructura, la seva datació i els indicis que han portat ____________(7)
a ___________(8) que es tracta del temple dedicat a August i no a cap altra divinitat‖. En aquest
sentit, els membres de la RSAT afirmen que ―és cert que han _________(9) murs i uns fragments
de marbre romans‖, si bé els treuen importància ______(10) apuntar que ―són com els que es
localitzen habitualment en aquesta zona de la ciutat‖, i afegeixen: ―Malgrat l‘eufòria inicial, potser
seria interessant reflexionar sobre el veritable resultat de l‘actuació i si aquest justificava aixecar el
paviment del segle XIV de la catedral‖.
Aquestes crítiques han estat contestades _______(11) responsables de la troballa, que s‘ha definit
________(12) ―històrica‖, i és fruit d‘una investigació impulsada per l‘Institut Català d‘Arqueologia
Clàssica (ICAC), l‘Ajuntament de Tarragona i l‘arquebisbat. En un missatge penjat a la web de la
revista Sàpiens, els responsables de l‘excavació ________(13) la polèmica recordant que
_________(14) van iniciar aquesta experiència ja van manifestar la seva voluntat d‘explicar
l‘evolució de l‘excavació pas a pas en un _______(15). A més, durant tres divendres del mes de
juliol els arqueòlegs que han estat al capdavant de l‘actuació han _______(16) els periodistes que
s‘han interessat per la investigació, _________(17) es creu que mantenir ―una actitud mediàtica i
transparent‖ no és negatiu: ―Hem utilitzat les tecnologies de la comunicació i de la informació per
assolir una arqueologia de proximitat, imprescindible _________(18) la socialització de la nostra
tasca i la sensibilització __________(19) el patrimoni i la nostra història. Conèixer ajuda a valorar
una feina que es desenvolupa en una ciutat ______(20) sovint l‘arqueologia que no s‘explica
________(21) com _____(22) entrebanc per al progrés‖.
En la mateixa línia s‘ha pronunciat la regidora de Patrimoni del consistori, Rosa Rossell, que opina
que els integrants de la RSAT ―són lliures de dir el que vulguin‖, però pensa que s‘han aventurat
__________(23) de fer aquestes declaracions: ―_______(24), l‘opinió que val és la de les
persones que han treballat en l‘excavació. La troballa, a part, ha estat avalada per molts altres
professionals, com, per exemple, pel reconegut arqueòleg i arquitecte alemany Theodor
Hauschild. A més, el temple que s‘ha descobert és de vuit columnes i ni ______(25) a Roma
__________(26) dos de tanta magnitud en un mateix radi‖.
Avui, 11 d‘agost de 2010 (text adaptat)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

a. qualificat
a. als quals
a. permís
a. la ciutat
a. s‘hagi
a. els medis de comunicació
a. a l‘investigadors
a. senyalar
a. aparegut
a. en
a. per als
a. com
a. anulen
a. des que
a. blox

b. calificat
b. els quals
b. permés
b. a la ciutat
b. s‘hagin
b. els mitjans de comunicació
b. els investigadors
b. assenyalar
b. aparescut
b. a
b. pels
b. com d‘
b. disolen
b. des de que
b. bloc

c. nomenat
c. que
c. permès
c. en la ciutat
c. hagi
c. als mitjans de comunicació
c. als investigadors
c. senyalitzar
c. aperegut
c. a l‘
c. per els
c. com a
c. dissolen
c. desde que
c.blog
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a. atengut
a. ja que
a. de cara
a. envers
a. on
a. sentén
a. a un
a. a l‘hora
a. Per mi
a. solsament
a. existeixen

b. atès
b. donat que
b. per
b. cap
b. en la que
b. s‘entén
b. un
b. aleshores
b. Segons mi
b. tan sols
b. hi existeixen

c. atés
c. tanmateix
c. per a
c. en vers
c. en que
c. s‘entèn
c. Ø
c. alhora
c. Per a mi
c. tant sols
c. n‘existeixen

4.Llegeix el text següent i encercla l’opció correcta:
L‘actor anglès havia ___________ (1) el to de veu, però continuava el seu recital. ___________ (2)
un brogit constant i més aviat ___________(3), de casino de poble, havia envaït la cafeteria. La
fressa del mar excitat, a fora, simulava un jazz de fons. Si no hagués estat pel moviment, ningú
___________ (4) que eren al mig d‘una tempesta. En un racó, el fum espès del cigar donava a la
taula dels quatre jugadors una claror de peixera. ___________ (5) va créixer i es va afegir a aquell
remolí: en un altre extrem, dos nois s‘havien ___________ (6) a terra. Un tocava la guitarra i l‘altre
cantava. Eren cançons ___________ (7), de Bob Dylan, de Donovan, d‘Eric Burdom, que l‘Anna
no havia escoltat mai. Per l‘accent es notava que eren ___________ (8). Al cap d‘una estona
___________ (9) va acostar, els va saludar amb un cop de cap i es va asseure a terra amb ells.
Els dos nois es van mirar sense deixar de tocar. ___________ (10) va oferir un cigarret i tots dos
van ___________ (11).
Toni Puntí, Maletes perdudes
1.

a) baixat

b) abaixat

2.

a) de mica en mica

b) mica en mica

3.

a) harmònic

b) armònic

4.

a) hagués dit

b) hauria dit

5.

a) un nou remor

b) una nova remor

6.

a) assegut

b) sentat

7.

a) extranyes

b) estranyes

8.

a) francesos

b) francessos

9.

a) es

b) s‘hi

10.

a) els

b) els hi

11.

a) aceptar

b) acceptar
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5. Transforma la frase a) en la frase b), canviant solament el que sigui necessari. El que
escriguis a la frase b) no pot ser mai exactament igual que el que hi ha a la frase a).
Exemple:
a) Digues què vols.
b) Em va dir que li digués què volia.
1.
a) Jo no hi puc anar. Has d‘anar-hi tu.
b) Jo no hi puc anar. Cal que hi vagis tu.
2.
a) Si estudies de valent aquest hivern, aprovaràs les proves de les oposicions.
b) Si estudiessis de valent aquest hivern, aprovaries les proves de les oposicions.
3.
a) Enceneu el foc.
b) Ens va dir que encenguéssim el foc.
4.
a) Les eleccions s‘han de convocar al més aviat possible.
b) Cal que convoquem les eleccions com més aviat millor.
5.
a) Abans, la biblioteca havia estat al davant del mercat.
b) Abans, al davant del mercat hi havia la biblioteca.
6.
a) A les festes de Portbou, hi havia tots els teus germans.
b) A les festes de Portbou, no hi faltava cap dels teus germans.
7.
a) A mitja cocció, afegiu a la cassola dos trossos de bacallà.
b) Quan estigui mig cuit, afegiu a la cassola un parell de trossos de bacallà.
8.
a) Aquest exercici és més fàcil que l'anterior. Si més no, a mi m‘ha costat menys.
b) Aquest exercici no és tan difícil com l‘anterior. Si més no, a mi no m‘ha costat tant.
9.
a) Diuen que les regions seques són més sanes que les humides.
b) Diuen que un clima sec és més sa que un clima humit.
[Extret de: http://antalya.uab.es/gab-llengua-catalana/www/cat/formacio/ycexam.htm]
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