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2) Assenyala els dígrafs de les paraules següents:

carrer passatemps ascensor calitja formatge

caputxa calaixera col·legi àguila esquena

cavaller copinya

3) Separa en síl·labes les paraules de l’activitat núm. 2

car - rer pas – sa - temps as – cen- sor ca – lit - ja

for – mat – ge ca – put - xa ca – lai – xe - ra col – le - gi

à – gui - la es – que – na ca – va – ller co – pi – nya

4) Diguès si les paraules següents estarien ben separades si estassin a final de 

línia. Explica el perquè.

Audiènci-a: No, mai és pot deixar una lletra sola a principi o final de línia.

ca-rro: No, el digraf RR s’ha de separar > car - ro

sobras-sada: Sí, el digraf SS és separa.

6) Completa amb la definició, el gentilici o la població.

Els gentilicis són adjectius que ens indiquin el lloc de procedència o de naixement.

Cala d'Or: caladorer/a Lituània: lituana

s'Alqueria Blanca: curiablanquer/a des Llombards: llombarder

s'Horta: sortarrí/ina Santanyí: santanyiner/a

Eivissa: eivissenc/a Manacor: manacorí/ina

Castella i Lleó: castellanolleonès/esa Santo Domingo: dominicà

8) Separa en síl·labes i encercla la síl·laba tònica.

mare: ma - re sabata: sa – ba - ta ángel: án - gel

mirall: mi - rall moixeta: moi – xe - ta camina: ca – mi – na

cocodril: co – co - dril música: mú – si - ca sopar: so – par

9) Explica en quin casos s’accentuen les paraules:

– Esdrúixoles: s’accentuen totes

– Agudes: quan acaben en vocal, vocal + s i en, in

– Planes: quan no acaben amb les terminacions de les agudes



Accentua aquestes paraules, si cal, i diguès perquè ho has fet:

cadira: és plana sofà: és aguda camions: és aguda
llàgrima: és esdrúixola Berlín: és aguda càlcul: és plana
sabran: és aguda cantar: és aguda
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2) Subratlla els determinants i analitza'ls morfològicament.

Col·loca els llibres en aquesta motxilla de ta mare: 

els: d. article, determinat, m. p

aquesta: d. demostratiu, proximitat, f. s.

ta: d. possessiu, f. s.

Els informatius varen donar les notícies sobre aquell robatori.

els: d. article, determinat, m. p

les: d. article, determinat, f. p

aquell: d. demostratiu, llunyania, m. s.

Alguns alumnes estan refredats i no han vengut a l’excursió

alguns d. indefinit, m. p.

la (l’): d. article, determinat, f. s

3) Subratlla els determinants, noms i adjectius i completa la graella:

Vaig veure aquell programa tan divertit. El germà de n’Aina viu en un barri molt antic.
Duré a l’àvia un ram de roses grogues i vermelles. M’agraden els dies clars amb el 
cel net. Ell Llegia un conte poc interessant. Tu revises massa lentament la llibreta. Aquí
dalt hi ha m  olta   gent. Per arribar-hi cal anar fins allà.

DETERMINANTS NOMS ADJECTIUS
aquell
El
n’
un
l’
els
la
molta

programa
germà
Aina
barri
àvia
ram
roses
dies
cel
conte
llibreta
molta

divertit
antic
grogues
vermelles
clars
net
interessant



4) Corregeix els següents grups nominals per a que concordin correctament.

Una cadira velles: Una cadira vella Aquesta cotxe nova:  Aquest cotxe nou

Els cavaller valents: El cavaller valent La casetes petita:  les casetes petites

6) Corregeix les errades de contraccions que tenen les frases següents:

Per el camí > Pel camí

De el cotxe > Del cotxe

Per el poble > Pel poble

Els llibres dels amics

A ca el notari > A cal notari

Per els nins > Per als nins

Va a el col·legi > Va al col·legi

Anirem a dinar a ca en Tomeu > Anirem a dinar a can Tomeu

8) Explica quan apostrofam els articles el, la, en i na. Després aplica la regla a les 
paraules.

Apostrofam els articles el, la, en i na davant de les paraules que comencen per vocal o
hac.

Excepcions: els articles la i na no s’apostrofen davant d’una paraula que comenci per i, hi,
u, hu àtones

la cadira  l’home   la humanitat  l’illa   n’Andreu   en Tomeu 

l’ase        n’Aina   l’amiga           l’herba


