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LA J / G I LA TJ / TG
REGLA GENERAL:  escrivim J davant a, o, u

 escrivim G davant e, i

 la TJ i la TG segueixen aquesta mateixa alternança. No hem de confondre el so
d'aquestes consonants amb el de la tx: metge no sona com metxa.
EXCEPCIONS:
 escrivim amb J les paraules que contenen els grups -jecc- i -ject- (in___ectar,
in___ecció, pro___ectar, pro___ecció...)
 escrivim J davant E en algunes paraules d'origen no llatí: ___ersei, ___erarquia,
___eroglífic, ma___estat, ___esús, ___eremies, ___erusalem...
 escrivim amb j totes les formes del verb jeure (jec, jeus, jeu...).

1. Escriu el present d'indicatiu d'aquests verbs (pensa en l’alternança j / g):
envejar: ___________________________________________________________
marejar-se: ________________________________________________________
_________________________________________________________________
fugir: ______________________________________________________________
rebutjar: ___________________________________________________________

2. Completa les paraules següents amb J o G (si cal, busca-les al diccionari):

ra___ar, conser___e, ___erani, sub___ecte, diri___ent, estran___er, ma___oria,

tar___eta, ___irafa, ma___estuós, tra___ectòria, pro___ecció, in___ectable,

nete___a, nete___es, ___imnàstica, en___egar, corre___ir, bo___eria, enve___ós

I3

CNL de Reus

3. Completa les paraules de les frases següents amb J o G:
a. La resistència de l’aire fa més lenta la caiguda d’ob___ectes lleu___ers.
b. Al final del tra___ecte, quan ja distin___ia l’ob___ectiu, el corredor va esgotar les
últimes ener___ies.
c. Quan el cantant s’a___enollà a l’escenari, el públic adolescent va embo___ir.
d. Això que m’expliques és tan complicat que sembla un ___eroglífic.
e. Per reparar l’avaria van haver de canviar les bu___ies.
f. Els mesos de l’any no s’escriuen amb ma___úscula inicial.
g. Hem de corre___ir els problemes que han sor___it entre els companys.
h. Han decidit millorar la nete___a del recinte de les ___irafes.

4. Omple els espais buits amb TJ o TG:
1. Diumenge anirem a la pla____a.
2. La seva ima____e m'espantava.
3. Volia unes mi____es vermelles.
4. La rates mengen forma____e.
5. Aquesta obra de teatre només té dos persona____es.
6. Ells dos via____en molt sovint.

.

7. Deixarem el cotxe al gara____e
8. El director ha rebu____at el nostre projecte.
9. Seguia el rastre dels llops salva____es.
10. Va superar la situació amb molt de cora____e.
11. A la duana ens van revisar l'equipa____e.
12. S'ha trencat la corre____a del rello____e.
13. Era d'un llina____e molt antic.
14. Aquesta entrada no és de platea, sinó d'una llo____a del segon pis.
15. Les pla____es d'aquesta zona sempre estan molt netes.

