Unitat 1 - Morfosintaxi
Ac tivitat d'autoavaluació

1. Omple els buits amb els substantius que trobaràs entre parèntesis. Si algun substantiu té
doble forma, també la hi has de posar.
a) Després de tres _______________ (ASSAIG) fallits, el coet s’ha enlairat en direcció a Júpiter.
b) Aquest manual és fàcil de consultar gràcies als _______________ (ÍNDEX) que inclou al final.
c) El seu avi li ha regalat una col·lecció de _______________ (FALÇ) antigues.
d) Si tornes a guixar la paret t’amagaré tots els _______________ (LLAPIS).
e) De mica en mica han desaparegut tots aquells _______________ (PASSEIG) de plataners que hi havia
a l’entrada dels pobles. És una llàstima.
f)

Només han pescat tres _______________ (BACALLÀ), però mai no n’havia vist de tan grossos.

g) El pla que preveu la construcció de dos _______________ (COMPLEX) industrials al paratge de can
Pastells ha estat molt criticat pels veïns.
h) Ens han robat els _______________ (CASC) mentre preníem una cervesa, però ja sabem qui ho ha fet.
i)

Per demanar la subvenció ens fan omplir un munt d’_______________ (IMPRÈS), i no sabem per on
començar.

j)

Acosti’m els _______________ (BISTURÍ), que comencem.

Criteri d'èxit: més de 6 respostes correctes
2. Omple els buits amb els adjectius que trobaràs entre parèntesis. Si algun substantiu té
doble forma, també la hi has de posar.
a) Els documents _______________ (ANNEX) inclouen els estudis sobre l’impacte mediambental que es
van fer abans d’aprovar el projecte.
b) En aquest tram, la carretera no és prou _______________ (AMPLE) per a dos camions.
c) Em van dir que aquest bonsai era de fulla _______________ (PERENNE), però em devien enredar.
d) Mai no havia conegut una persona tan _______________ (INSOLENT).
e) T’ha sortit una escudella _______________ (SUCULENT). Pots posar-me’n una mica més.
f)

No facis moviments tan_______________ (BRUSC) amb el cos. Sembla que ballis un rock en comptes
d’un pasdoble.

g) Gràcies a la seva actitud _______________ (EQUÀNIME) ha aconseguit que tothom li doni suport.
h) Teníem dues amigues _______________ (COMÚ) i no ho sabíem.
i)

Avui la mar està molt _______________ (TRANQUIL). Em sembla que podrem navegar sense
problemes.

j)

Al costat de persones tan _______________ (EFICAÇ) es treballa de gust.

Criteri d'èxit: més de 6 respostes correctes
i) tranquil·la; j) eficaces
2. a) annexos; b) ampla; c) perenne; d) insolent; e) suculenta; f) bruscs/bruscos; g) equànime; h) comunes;
cascs/ cascos; i) impresos; j) bisturís
1. a) assaigs/assajos; b) índexs; c) falçs; d) llapis; e) passeigs/passejos; f) bacallans; g) complexos; h)

Clau de l'exercici

