Nivell S3
Les preposicions

PREPOSICIONS
1. Completeu les oracions següents amb les preposicions fins
o fins a, segons el que calgui en cada cas.
FINS: Usem fins (sense a) davant de demostratius, adverbis, la
conjunció que.

1. Vam anar ______________ Arbeca.
2. No ens veurem ______________ demà.
3. Volíem arribar ______________ aquest poble.
4. Ho ignorava ______________ que li ho vam dir.
5. El nivell de les aigües va pujar ______________ aquí.
6. En vam menjar ______________ atipar-nos.
7. La vaig haver d’acompanyar ______________ casa seva.
8.Treballa _____________ que es fa fosc.
9. Va ser a París des de l’abril __________ l’octubre.

2. Completeu les oracions següents amb les preposicions cap o
cap a, segons el que calgui en cada cas.
CAP: Usem cap
demostratius.

(sense

a)

davant

d’alguns

adverbis

i

1. Heu d’anar ______________ la dreta.
2. Aviat haurem d’anar ______________ casa.
3. Han baixat ______________ aquell torrent.
4. Si agafeu aquest camí anireu ______________ Aiguafreda.
5. Heu d’anar ______________ allí on us digui jo.
6. Quan arribareu al trencall heu de tirar ______________ avall.
7. Ens hauríem de trobar ______________ les dotze.
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3. Completeu les oracions següents amb com o com a.
COM A equival a en qualitat de, en tant que és.
(La preposició a es perd davant d’un article o d’un demostratiu).
COM inicia una comparació. Es pot substituir per com si fos, igual que,
talment...
2.És blanc ______________ la neu.
3.Li va ser comunicat ______________ president de la corporació.
4.Ell, ______________ familiar, tindrà preferència.
6.Ens ho van dir ______________ accionistes de la companyia.
7.Anava brut _____________ una guilla.
8.El Jordi, ______________ cap de secció, va entrevistar-se amb la
direcció.
9.Tots el reconeixen ____________ el millor poeta de la comarca.
10.Va fugir _____________ aquell qui no fa res.

4. Completeu
adequada.

les

oracions

següents

amb

la

Usem A o EN davant dels complements de temps i de lloc.
1.Anirem al cinema .......... la tarda.
2.Deseu els papers .......... un calaix de l’armari.
3.Vam entrar .......... una sala que feia olor de vi.
4.Són .............. Andorra.
5............ sortir de la feina vaig veure el teu germà.
6.Jo vindré .............. el matí; el Pere, .............. la nit.
7. ............ arribar ............ l’hotel va trucar de seguida.
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PER / PER A

Generalment, por i para en castellà es corresponen respectivament
amb per i per a en català.
Ho han fet per interès
S’ha aprovat un augment per a tots.
Ara bé, davant d’infinitiu, d’adverbi o conjunció es pot utilitzar
per sempre.
Vindrem per veure el local.
Si no tens temps, deixa aquests exercicis per demà.

EXERCICI: Omple els buits amb la preposició adequada i l’article
corresponent.

1. He fet un quadre ___________ avi Miquel, que crec que li
agradarà.
2. Aquest giny serveix ___________ tot.
3. Li van donar la subvenció _________ fer el projecte.
4. Si no hagués estat _________ tu, això no hauria estat possible.
5. La postal que escric és ________ la Susanna.
6. __________ ordre del rei, s’ajorna el torneig de cavallers.
7. Lluís, caldria que compressis les begudes __________ la festa.
8. Ho han dut _________ director.
9. Són unes normes útils _________ funcionaris.
10.Ho saben _________ experiència.
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