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1. Separa en síl·labes les paraules següents: 

a ungüent     b atzucac     c habitació 

d presència     e cristal·lí    f pròxim 

g històric     h rapinya     i vagància 

Ara, consulta les normes d’accentuació i explica per què porten accent o per què no en 
porten les paraules anteriors: 

a  

b  

c  

d  

e  

f  

g 

2. Llegeix aquest fragment d’una novel·la de Jordi Sierra i Fabra, Radiografia de noia amb 
tatuatge. 
La pausa va ser molt breu. Els ulls de la Carla es van estavellar en els del cambrer. Els d’en Ferran van 
naufragar en els d’ella. Una barca a la deriva, sense timó, sota la calma d’unes aigües tempestuoses. 
—Et volia fer unes preguntes. 
—A mi? 
—Sisplau... 
—No sé pas què et puc dir jo. 
—Què recordes d’aquella nit? 
—Res, què vols que recordi? El bar era ple de gom a gom, amb gent dreta pertot arreu. Prou feina 
tenia jo anant d’un costat a l’altre. 
—T’hi vas fixar, en ells? 
—Dona, això sí. 
—Els coneixies? 
—De vista. Sobretot en Gust. A ell, sí. —I les noies? 
—La Laia i la Montse? També. Havien vingut unes quantes vegades. 
—Parlaves amb elles? 
—Bé... eren de les que no passen desapercebudes. Sobretot la Laia. —D’aquelles que fan tronar i 
ploure. 
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Ara, inventa’t i escriu la continuació d’aquest diàleg entre la Carla i en Ferran. Per a fer-
ho, segueix les pautes següents: 
• Pensa un motiu pel qual la Carla interroga en Ferran, és a dir, pensa quina informació en vol arribar a 
obtenir. 
• Tria el to que vols que tingui la conversa: amable, tranquil, punyent...  
• Escriu el diàleg. Intercala intervencions del narrador en el diàleg. 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. 

 

3. Torna a escriure aquests titulars de diari afegint-hi les dièresis i els accents que calgui:  
a Atemptat contra l’ambaixada egipcia a Suissa 
a 
b Queda deslluit l’espectacle estrenat al teatre municipal 
b 
c Es descarta la hipotesi del suicidi de sis joves a Premia de Dalt 
c 
d Jutjaran uns veins d’Asco acusats d’haver atracat una gasolinera 
d 
e Jutgen un home que va arruinar la seva familia 
e 
f Va atropellar un vianant quan circulava amb l’automobil a 120 quilometres per hora  
f 
g Detecten altes dosis de cocaina en la sang del guanyador de la cursa 
g 
h Brussel·les avalara el proces de pau al Pais Basc 
h 
i El raim s’apujara deu centims per quilo aquest any 
i 
j El jugador catala de basquet Raul Lopez s’ha recuperat de la lesio 
j 
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4. Llegeix aquest text i busca en el diccionari les paraules que no entenguis: 
Mallorca. Portocolom 
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5. Resol aquestes qüestions sobre el text anterior:  

a Què és Portocolom? 

b Per què ha anat a Mallorca, el narrador? 

c Qui l’ha acompanyat a Portocolom? 

d Què significa l’expressió “fer denteta”? En quines ocasions el narrador diu que ens en vol fer? 

e Per què Mallorca té, segons l’autor, un paisatge clàssic i sembla que no hi hagi passat el 
temps? 

f Com anomenen el mar els mallorquins? 

g Què tenen al costat dels camins per on passen? 

h El port, a la tardor, en què és diferent, respecte de l’estiu, segons el narrador? 

6. Imagina que el narrador del text anterior vol tornar a Ciutat pel mateix camí que l’ha 
dut a Portocolom. Ordena els llocs i els elements del paisatge que trobarà a la tornada 
escrivint en cada casella el nombre corresponent:

❏ alzines i ullastres 
❏ camps 
❏ Ciutat 
❏ Felanitx 

❏ garrofers i figueres  
❏ Sant Salvador  
❏ murets de pedra seca  
❏ xais 

❏ palmeres datileres 
❏ Portocolom

 
7. Relaciona: 
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8. Ara, escriu oracions en què es vegi la diferència de significat entre els mots anteriors: 

entre / entra 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

acte / acta 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

espacial / especial 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

assumpte / Assumpta 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
9. Inventa’t i escriu un conte i, quan acabis, indica’n el principi, el nus i el desenllaç: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________. 

10. Busca en el conte que has escrit paraules que et serveixin d’exemple de les normes de 
la b i de la v que has estudiat en aquesta unitat. Si en el teu conte no hi trobes paraules 
que et serveixin d’exemple d’aquestes normes, proposa’n altres. 

● S’escriu b davant___________________________. Exemples: 
● S’escriu b darrere___________________________. Exemples: 
● S’escriu b quan en paraules de la mateixa família hi ha alternança amb una __________. 

Exemples: 
● S’escriu v darrere __________________________. Exemples: 
● S’escriu v en les terminacions de ______________. Exemples: 
● S’escriu v quan en paraules de la mateixa família hi ha alternança amb una __________. 

Exemples: 
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11. Escriu frases en què quedi clar el significat de cada paraula d’aquestes parelles:  

quan / quant 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

bena / vena 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

sord / sort 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

beu / veu 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

12. Identifica el subjecte d’aquestes oracions i analitza’n l’estructura, com en l’exemple: 

 

 

13. Completa cada una de les oracions següents amb l’article i el nom adequats: 

El terra / La terra 
______________________ de la cuina és de rajoles blaves.  
______________________ d’aquesta planta està molt seca. 
 

el pols / la pols 
Després de córrer, ______________________ m’anava molt ràpid. 
Has de treure ______________________ perquè es veu tot molt brut. 
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la paleta / el paleta 
Ha vingut ______________________ a arreglar el forat de la paret. 
Posa més groc a ______________________ ; et farà falta per a pintar els camps de blat. 
 

el llum / la llum 
Apaga ______________________ quan te’n vagis a dormir. 
Em fascina ______________________ d’aquest racó de món quan vespreja. 
 
14. Relaciona cada un dels adjectius dels sintagmes nominals de la columna de l’esquerra 
amb el sintagma preposicional equivalent: 

 
 
15. Reflexiona i prepara un text argumentatiu sobre el tema que vulguis:  
• Idea que vull defensar: 
 

• Idees sobre el tema amb les quals no estic d’acord i que vull rebatre: 

 

 

 

• Arguments que aportaré per a defensar la meva opinió: 
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Ara, escriu el text: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

 

16. Completa la taula següent. Fixa’t en l’exemple: 
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17. Relaciona aquests versos amb el nom de la figura retòrica que hi ha en cada un: 

 
 
18. Escriu una frase en què quedi ben clar el significat de cada una de les locucions 
adverbials següents. Si tens dubtes, consulta el diccionari: 

● a collibè:  

● de bocaterrosa: 

● de cap a peus: 

● de gairell: 

● pel cap baix: 
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19. Indica amb una X si els mots destacats de les oracions següents són determinants o 
adverbis. En cas que siguin determinants, escriu també el substantiu que determinen: 

 
 
20. Busca les expressions següents en un diccionari de frases fetes i relaciona-les amb el seu 
significat: 

 

Ara, escriu frases en què quedin ben clars els significats de les expressions anteriors: 

 


