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X, IX, J, G
1. Mira si pots trobar el nom dels dibuixos d’aquesta làmina i
fes la classificació que et demanem al final:

Sonen com peix

Sonen com jaqueta
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G,J
2.Omple els buits amb la forma adient del verb
parèntesis:

entre

1. A l’estiu, com que fa calor, nosaltres .............................
(regar) les plantes cada dia.
2. Aquest gos és una fera. Compte, que no et ............................
(mossegar).
3. Els meus amics són molt bromistes. Sempre .......................
(bromejar).
4. Els actors ............................. (assajar) cada dia al vespre.
5. No cal que t’.......................... (amagar), que ja t’he vist.
6. Són molt nets. Tot el dia .............................. (netejar).
7. Ens agrada tant aquest joc que sempre hi ........................
(jugar).
8. Tots nosaltres us .......................... (desitjar) molt bona sort.
9. Quan van en cotxe, les nenes es ........................... (marejar).
10.

Aneu amb compte! No ........................... (trepitjar) la

caca de gos.
3.Omple els buits amb g o j:
......erro

corre......ir

taron.......a

paisat......e

en.......egar

diumen......e

a.......udar

prote........ir

fin.......ir

mit......ons

.......irafa

desit......ar

ma.......estat

.......eroglífic

in.......ectar

ob......ecte

.......ersei

.......eure
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4.Omple els espais buits amb g o j i encercla les excepcions:
conser.....eria

ob......ecció

......ulivert

vi.....ilant

.....espa

espon......es

ra......ar

......udici

.......ersei

encon.....ir

......aqueta

......eure

tra.....ecte

......erani

......inesta

ma.....oria

......erarquia

ar......ila

tar.....eta

mon......a

tru......a

......esús

in......ecció

......eroglífic

5. Escriu el present d’indicatiu dels verbs següents:

TROSSEJAR

CLAREJAR
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6. Omple els espais buits amb x o ix:
a......ella

......errar

en......ampar

aba.......ar

esque.......ar

cre.......ent

amba......ador

gui......ar

guer.......o

pe......era

que........alada

tro.......a

pun.......ó

trin.......ar

e.......ugar

per.......a

7. Escriu una paraula de la mateixa família que acabi en -ig o tx
bogeria

sortejar

capritxós

trepitjada

desitjós

assajar

despatxar

rajolí

cartutxera

mitja

lletjor

escabetxar

marejat

passejar

esquitxar

rebutjar
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7. Completa els textos següents:
En ___avier és un ___icot molt e___erit. Té dotze anys i ba___a cada
divendres -dia de mercat del poble- a comprar. Va ___iulant, o
___errant amb un amic que se li afege___ a mig camí, o caçant
llangarda___os sota les mates de bo___.
Un cop al poble, es dedica a comprar: fruita, pe___, carn... Demana
una ca___a de fusta, hi fica tot el que ha comprat i la de___a a Cal
Co___. Son pare ja vindrà a recollir-ho tot.
La tornada a casa és més fe___uga: mar___a a poc a poc perquè fa
pujada i a migdia el sol l’obliga a deturar-se a l’ombra d’algun arbre
per e___ugar-se la suor o ___arrupar la poca aigua que li queda a la
cantimplora.
.................................................................................................
El canon___e de l’església de Plat___a d’Aro, mossèn Ale___
Planesdamunt, va anar a visitar el re___idor d’urbanisme i de
l’habita___e de l’a___untament, el senyor ___eremies Casadavall. Hi
anava un ___ic

ango___at i molt enu___at

escle___es de l’escola parroquial que ell diri___e___
feien

___a que les
cada cop es

més gru___udes, estava convençut que les parets no

aguantarien pas fins al ma___ o al ___uny d’aquell curs i temia per la
seguretat dels ___icots i ___icotes del col·le___i.
.................................................................................................
No era la primera vegada que es que___ava. Ho havia fet per escrit
des del despa___ en repetides ocasions, havia viat___at fins a
___irona per veure’s amb els de la Diputació, havia fet campanya
pública entre els feligresos molts diumen___es i, sobretot, s’havia
diri___it a tots els càrrecs de l’administració local: el re___idor,
l’alcalde, el de seguretat ciutadana, el d’afers socials... ___a no sabia
com fer-s’ho perquè li fessin cas.
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