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UNITAT 1 

 

Preposicions 

 

1. Col·loqueu per o per a segons convingui. 

 

1. Disposeu de deu dies PER presentar-vos al jutge. (davant infinitiu)  
                      

2. Per a on són les rajoles? Són PER A  la cuina. (destinació)    
                    

3. Per a on és la pintura? És  PER AL   passadís. (destinació)  
                     

4. La visita al metge és  PER  demà. (davant adverbi)    

5. L’oposició és només   PER ALS interins. (destinació)    

6. Treballa molt  PER    poder pagar la hipoteca del pis. (davant infinitiu)  
              

7. Aquests són els trofeus comprats PER LA   conselleria PER ALS guanyadors. 

(autor/destinació)                  

8. El pagesos han rebut la subvenció que havien demanat PER AL/PEL   cultiu de l’avellana. 

(segons si s’interpreta destinació o motiu)     

9. A Badia i Margarit, l’han fet doctor honoris causa   PER la seva trajectòria professional. 

(motiu)                  

10.  PER   Pasqua Florida farem festa. (temps: durant)    
                       
11. ___PEL___ maig cada dia un raig! (temps: durant)   
12. Estudia ___PER A__ metge. (intenció, finalitat)   
13. Sempre ens trobem PEL carrer. (espacial, localització)  
14. Aquest producte va molt bé __PER A__ les taques. (destinació)   
15. No parleu tant__PEL__mòbil! (mitjà)   
16. L’escola és molt lluny   PER Als meus fills. (destinació)  
17. Encara no ha sortit l’avió ___PER A__ París. (destinació)   
18. No tenim solucions ___PER__ afrontar aquest problema. (davant infinitiu)   
19. Hem arribat a un acord____PER A___ la rehabilitació de l’habitatge. (destinació)   
20. Ens plantegem nous recursos PER AL    2018. (termini fix) 
 
 
2. Col·loqueu cap/cap a i fins/ fins a segons convingui. 

 

1. No ens veurem  FINS A LA  nit o   FINS demà. (“fins” quan va seguida d’adverbi) 

2. Aquesta botiga estarà tancada des de l’11 FINS AL  31 d’agost. (la preposició “des de” 
    
va sempre correlacionada amb “fins a”; en canvi, la preposició “de” es correlaciona amb  
“a”: “Aquesta botiga estarà tancada de l’11 al 31 d’agost”)  
3. No es va calmar  FINS    que el va veure arribar. (“fins” quan va seguida de la conjunció 

“que”)   

4. Van córrer plegats FINS A / CAP A aquell pujol. (es pot interpretar de les dues maneres) 

5. Et va bé   CAP A / FINS A les 9 del vespre? (es pot interpretar de les dues maneres) 

6. M’han fet un contracte temporal, des de l’abril  FINS AL    setembre. (la preposició “des 
       
de” va sempre correlacionada amb “fins a”) 
 
7. Estudiaré FINS A   aprendre’m tot el temari.  
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8. Havent sopat, se’n va anar CAP A / FINS A aquella reunió. (es pot interpretar de les 

dues maneres)  
9. Per presentar la sol·licitud, hi ha temps   FINS A   la setmana entrant.   
10. La festa tindrà lloc _CAP A_ les onze de la nit.   
11. Pujareu __FINS AL__ cim de la muntanya?   
12. Se n’ha anat a viure __CAP ALS__ afores de la ciutat.   
13. Ha anat __FINS EN/FINS A/FINS__ aquell riu   
14. Com que ja es fa fosc, anirem tirant _CAP A_ la casa de colònies.   
15. Se n’ha anat __CAP A __ la feina.   
16. _FINS__ ara el preu dels pisos era raonable.   
17. No ho van fer públic __FINS___després de la seva mort.   
18. Li encanten les sabates noves que _FINS__ no se les vol treure per dormir.  

 
 
 
3. Completeu les frases següents amb preposició, si cal. 

 

1. Està acostumat A   treballar de nit. 

 A  un cap molt comprensiu. 

 Ø que li planxin la roba. (caiguda de preposició) 
 
 
2. Confia EN tu.  

 Ø    que no xerraràs més del compte. (caiguda de preposició) 

 A   ser el millor de la classe. (canvi de preposició) 

3. Sobretot pensa  A      treure la gàbia. (canvi de preposició) 

   EN     els teus fills. 

   Ø    que t’esperem per sopar. (caiguda de preposició) 

4. M’entossudeixo  Ø    que els fills estudiïn idiomes. (caiguda de preposició) 

    A   oferir ajuda als amics. (canvi de preposició) 

   EN    cada cosa! 

5. Insisteix  ____ Ø __ que vingui. 
      

   ____A__ tenir les coses preparades. 

  ___EN_ la seva idea. 
 
 

4. Esmeneu quan calgui. Per fer-ho recordeu les diferències entre CD i CI. 
 
 
1. La investigació de presumptes corrupcions afecta al sector econòmic. EL   
2. El lladre va donar el seu botí a la dona del policia.  

 
3. El noi va assassinar al fill del moliner. EL  

 
4. El Barça va guanyar el Betis.  

 
5. La policia va trobar al segrestat ahir a la matinada. EL  

 
6. Vam saludar a la seva dona. Ø  

 
7. La crisi política no causa cap mal als teus interessos.   
8. La crisi política no afecta als teus interessos. ELS  

 
9. Ell estimava la Maria.  

 
10. Ell estava agraït a la Maria.  
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11. Això, ja ho pots portar a l’amo.  
 
12. El pagès va orientar als turistes. ELS  

 
13. Has telefonat a la teva dona?   
14. Conec al director. EL  

 
15. Crec que podré escriure al meu marit.  

4 
16. Ahir vaig visitar al senyor Pere. EL   
17. Crec que podré convèncer al meu marit. EL  
 
18. S’ha d’avisar als conductors que circulin amb precaució. ELS  
 
 

 

5. Ompliu els buits, si cal, amb la preposició corresponent. Per fer-ho recordeu les 

diferències entre CD i CI i les regles de canvi i caiguda de preposició. 

 

1. Pensa  A venir-hi demà.           

2. L’oposició insisteix  A   exigir la reducció de la despesa pública.  

3. Després de la lectura dels fets, es va procedir  A la votació.  
                

4. La secretària l’ha convençut   Ø    que no se’n vagi abans de dinar. 

5. Ha dit  A   la recepcionista  Ø   que no el molestin durant tot el matí. 
               

6. Molta gent ha criticat  AL president que hagi substituït Ø l’entrenador. 
              

7. El jutge ha cridat  Ø  en Joan A declarar.     
                        

 
 

 

UNITAT 2 
 
 

Conjuncions 
 
 
1. Col·loqueu com o com a segons convingui. 

 

1. S’ajudaven  COM/COM A germans. (es pot interpretar de les dues maneres) 

2. Hem considerat la proposta de l’advocat COM A acceptable. 

3. Jaume Font, COM A  president de l’Associació, ha demanat la col·laboració 

ciutadana.       
 
4. COM A norma general, l’empresa paga el dia 28 de cada mes.   
5.  COM A   germà és perfecte; COM A negociant és un desastre. 
             

6.  Consideraven l’alcaldessa  COM  aquella que solucionaria tots els problemes. 

7. El van convidar COM   un més de la família.  
        

8. El jurat lliurarà al guardonat tres-cents euros  COM A premi. 

9. Va increpar el cap de servei COM una hiena.  
      

10. La camamilla va bé COM A  remei per al mal de panxa. 
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2. Ompliu els buits amb si no o sinó.       

1. El testimoni no ha jurat que hi hagués estat present,  SINÓ    que l’acusat li  ho havia 

explicat.          

2. Aterraran l’edifici, SI NO arreglem les bigues.    
          

3. Hem de facturar abans de divendres; SI NO   , la comptabilitat de l’empresa es 

desbaratarà.          

4. Poden anul·lar la targeta de crèdit,   SI NO els paguen el deute contret. 

5. Si el conflicte entre palestins i israelians s’atura, tot el món hi sortirà guanyant; SI NO, 

les dues comunitats civils continuaran patint-ne les conseqüències.  
6. L’administrador no vol pagar totes les despeses   SINÓ   fer-se càrrec d’una part. 

          

7. No es traurà la plaça,  SI NO  es prepara bé. 
       

8.  SI NO intel·ligent, és força perseverant. 
       

9.  La paperassa administrativa  SI NO l’entén, ho sembla. 
 
10. SI NO   et disculpes ara mateix, començaré a cridar. 

        

11. Els bistecs no estan al punt,  SINÓ  eixarreïts.  
       

12. L’àpat de Nadal va durar tres hores, SI NO cinc. 

13. Hi col·laboraran uns quants del departament,  SI NO tots. 
         
14. No veig altra solució ___SINÓ__ aquesta.  
 
15. Segurament ho va fer ell, qui__SI NO__?  
 
 
3. Ompliu els buits amb perquè, per a què, per què, doncs i ja que. 

 

1. Cal que m’expliquis PER QUÈ sempre fas la guitza als meus amics.   

2. Fa un mes que vaig trametre-li el full de pagament   PERQUÈ  me’l signés. 
                       

3. L’informe que hem rebut confirma les nostres dades. En aquest cas, DONCS  , tenim 

raó.                            

4. Encara desconec PER A QUÈ   pot servir la meva col·laboració en el projecte. 
                         

5. Ara entenc   PER QUÈ    no ens van admetre com a socis.     

6. L’assumpte PER QUÈ  protestes és una bajanada.          

7. Hem de revisar tota la instal·lació d’aire condicionat   PERQUÈ /  JA QUE fa una olor 

estranya.                            

8. Ep,   PER A QUÈ   són aquestes eines? Són per enguixar les parets.   
                       

9. El cel és rúfol;  DONCS no aniré a la platja.          

10. No puc anar a la platja,  PERQUÈ / JA QUE    el cel és rúfol.     
                   

11. Aquest nadó plora PERQUÈ / JA QUE   té gana.     
                

12. Aniré al metge PERQUÈ  em doni la baixa laboral.     
               

13. Mai esbrinarem les raons PER QUÈ  va deixar-se subornar.     
                   

14.  PER QUÈ no t’endreces l’habitació?             

15. PER A QUÈ serveix aquest escovilló?             

16. Dues nespres valen quaranta cèntims;  DONCS  quatre seran vuitanta.   

17. T’haig de donar instruccions  PERQUÈ  actuïs fredament.     

18. Què opina de la nova junta directiva? Bé, DONCS     , la nova junta directiva... 

19. Carles, _PERQUÈ_ et surti millor la lletra, has d’agafar bé el llapis.     
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4. Ompliu els buits de les frases següents amb les formes perquè, per què, 
per a què. 
 
 
1. Vinc perquè _ em solucionis un problema.   
2. Encara no sé   per què han vingut.   

3. Desconec les raonsper què han fet tal cosa. 

4.  per a què et servirà això?  

5. Han tancat les finestres perquè feia massa fred. 

6. Han tancat les finestres perquè no faci tant fred.  
7. per què fas aquestes coses?   
8.  Ara ja sé els motius per què han canviat de projecte.  
9. per a què serveix aquest botó?   
10. No sé pas per a què _ ho vol (destinar).   
11. Tenia ganes de saber per què  s’havia enfadat. 

     

12. T’ho dic _ perquè ho sàpigues.  

13. No hem sortit a fer la travessa perquè nevava. 
 
 

5. A continuació trobareu un seguit de frases amb incorreccions pel que fa a l’ús dels 

connectors, alguns dels quals s’han treballat en aquestes primeres unitats. Esmeneu 

els errors que hi vegeu. 

 

1. Hi ha una nova normativa per als escalfadors a gas. DE  
 
2. Cobrarem a mitjans juliol. A MITJAN  
 
3. Al any 1918, l’IEC va publicar la gramàtica normativa. L’ANY  
 
4. La societat actual no té mesura en quant a l’ús d’envasos de plàstic. QUANT A / PEL 

QUE FA A  
 
5. L’horari d’atenció al públic és sempre pel matí. AL  
 
6. L’acusat ha dit a la sortida del jutjat: "No tinc res que dir". A  
 
7. La temperatura al peu del Tibidabo és de 2º baix zero. SOTA  
 
8. Vàrem tenir-hi tractes quan la República. DURANT   
9. La família reial va fugir del país arrel del cop d’estat. ARRAN DEL  
 
10. El farmacèutic? Jo el tinc com eixelebrat. PER  
 
11. Espero la seva resposta el més aviat possible. AL MÉS... / COM MÉS AVIAT MILLOR  
 
12. No m’ho puc creure, la Maria m’ha dit que a lo millor se n’anirà a viure a 

Indonèsia. POTSER / A LA MILLOR  
 
13. Els detinguts es dedicaven a vendre com nous cotxes vells. COM A / PER   
14. Parla-li poc a poc perquè pateix sordesa. A POC A POC  
 
15. Vindrà el marmessor enlloc de l’hereu. EN LLOC  
 
16. Obriu les finestres: fa olor a tabac. DE  
 
17. No li hem tramès tota la col·lecció degut a la vaga de transports. (la nova gramàtica 

ja accepta aquesta forma que abans era considerada incorrecta)  
 
18. A mida que avançaven les negociacions, la patronal i els sindicats es tranquil·litzaven. 

A MESURA QUE   
19. Arrel de la intervenció de l’inspector, l’organització de l’empresa va millorar. ARRAN  
 
DE  
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UNITAT 3 
 
 

Oracions de relatiu 
 
 
1. Ompliu els buits amb la forma de relatiu adient, precedida de preposició. 

 

1. La clau  AMB QUÈ / AMB LA QUAL tanquem els armaris s’ha rovellat. 
           

2. Aquests guerrers, la valentia   DELS QUALS és llegendària, formen part de l’Amazones. 

3. Aquesta és la conclusió A QUÈ / A LA QUAL han arribat les Nacions Unides. 
         

4. Aquests són els recursos DE QUÈ / DELS QUALS  la conselleria disposa. 
         

5. L’única persona DE QUI / DE LA QUALdepèn l’organització pesquera és el batlle. 
         

6. Ha tornat la iaia  QUE  l’any passat vas guarir de la pneumònia. 
       

7. M’han deixat un vestit de festa, la roba  DEL QUAL és molt delicada. 
 
 

 

2. Ompliu els buits amb el relatiu adient precedit, si cal, de preposició. 

 

1. Aquesta és la sala ON / EN QUÈ / EN LA QUAL   ens reunirem demà. 
 
2. Té diverses al·lèrgies LA QUAL COSA / COSA QUE no li permet de prendre certes 

medecines. 
 
3. El país  ON / EN QUÈ / EN EL QUAL m’agradaria viure és Itàlia. 
 
4. El dipòsit de dalt degotava, DE LA QUAL COSA no ens havíem adonat. 

5. Va perdre l’agenda PER LA QUAL COSA no va poder telefonar-nos.  

3. Ompliu els buits amb la forma de relatiu adient.    

1. Pensa bé tot això QUE et dic.      

2. Em barallo sempre  AMB QUI em porta la contrària.  

3. No recordo si era el noi que seia davant oEL QUE seia darrere.  
      

4. Ja he aconseguit els  havans cubans i també aquells  QUE em  vas recomanar 
 
d’andorrans.         

5. Anava amb la veïna del costat iLA QUE viu a sobre.  
        

6. El nombre d’aturats d’enguany ha estat superior AL QUE hi havia fa dos anys. 

7. Qualsevol   QUE et mirés, s’astoraria.    
         

8. ON  no hi ha hagut collita, hi ha fam.   

9. QUI   no pugui suportar la calor que es compri un ventall.  
 
 
4. Escolliu una de les formes entre parèntesis. 
 
 
1. Ja hem revisat aquest departament i (el que/el què/el qual) hi ha al pis de dalt.  
 
2. L’assaig va ser escrit per Víctor Català, (que/què/qui) era una dona.  
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3. És l’únic empleat de la impremta (que/a qui/a què) no han donat atur.  
 
4. Els estudiants van tancar-se al paranimf (que/el que/la qual cosa) no va solucionar res.  
 
5. Després de l’encontre, el jugador (que/qui/el qual) s’havia lesionat va ser 

traslladat al Clínic.  
 
6. La situació (en la que/en què/que) es troba Ruanda és desesperada.   
7. Els llogaters encara no coneixen les lleis (a les que/a què/que) s’hauran de sotmetre.  
 
8. És un carreró (per on hi/per on/ que hi) m’agrada vagarejar.  
 
9. L’aire condicionat és la causa (de la qual/de la qual en/que en) prové la mala olor.  
 
10. Aquesta agulla de pit no és (la que/la què/la qual) m’han robat.  
 
11. Lluitarem pels mateixos ideals (per què, pels que, pels què) moriren els nostres avis.  
 
 
5. Esmeneu les frases següents: 
 
 
1. És una pedra que es fan marges. AMB QUÈ / DE QUÈ / AMB LA QUAL/ DE LA QUAL  
 
2. La piscina que s’hi ha negat el xiquet no té socorrista. ON S’HA  
 
3. És una família que no els llueix la intel·ligència. A QUI / A LA QUAL  
 
4. La SIDA és una malatia del que tots volem fugir. DE LA QUAL / DE QUÈ   
5. Aquests són els motius pels que es va sacrificar. PELS QUALS / PER QUÈ  
 
6. Són coses a les que no ens hem acostumat. A LES QUALS / A QUÈ  
 
7. Vam emetre un dictamen del qual en vam treure les conseqüències del cas. Ø  
 
8. L’acte es va celebrar en un teatre en el qual hi cabia molta gent. Ø  
 
 
6. Esmeneu quan calgui 
 
 
1. La plaça del diamant, en la que s’inicia la maduresa literària de Rodoreda, és la seva 

novel·la més famosa. EN LA QUAL / EN QUÈ / ON / AMB QUÈ / AMB LA QUAL  
 
2. Si hi ha alguna cosa en que Barcelona és deficitària és en espais verds. EN QUÈ  
 
3. Enguany ha plogut molt, lo que minvarà considerablement el problema de la sequera. 

LA QUAL COSA / COSA QUE   
4. Hisenda ha advertit que ha trobat irregularitats bancàries. CORRECTA  
 
5. Des de que ha arribat a casa, no ha parat de riure. Ø  
 
6. Vaig anar a la reunió i no vaig entendre res del que hi van discutir. CORRECTA  
 
7. Abans de que es pagui, s’ha de segellar la factura. Ø  
 
8. La noia qui m’ha venut l’àtic és vídua. QUE  
 
9. Demano respongueu amb rapidesa. DEMANO QUE   
10. Només pensen en que s’han de restituir els documents. QUE  
 
11. Encara no sabien a què dedicar-se. CORRECTA  
 
12. Li preguntava sovint què llegia, però no m’ho va dir mai. CORRECTA  
 
13. Que t’hagin reconegut l’antiguitat laboral és un bon senyal. CORRECTA  
 
14. Que has fet per dinar? QUÈ  
 
15. M’és ben igual el què diguis. QUE  
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16.  Us demano m’escolteu quan parli. DEMANO QUE 
 
 
7. Completeu cada una de les frases següents amb una forma de relatiu 

adequada, anteposant-hi, si cal, una preposició. 

 
 
1. Aquesta és la fita  a què / a la qual aspira des de fa molt de temps.   
2. Són unes persones que no pensen en res que no siguin els diners.   
3.  Deixa’m veure el bolígraf amb què / amb el qual escrius les cartes. 
 
4. Els meteoròlegs han previst un cap de setmana amb tempestes i una forta davallada 

de les temperatures, cosa que / la qual cosa ha fet que es cancel·lin moltes reserves 

hoteleres.   
5. Han refusat l’ajuda que els arribava des del govern autonòmic i la que els   
oferien des del govern central.  

6. No em crec ni un borrall   del que / d’allò que/d’això que expliquen. 

7. Es va casar amb una metgessa el pare   de la qual havia estat alcalde de la  
ciutat. 
 
 

8. Ompliu els espais buits amb totes les formes de pronoms relatius correctes 

per a cadascuna de les frases següents. 
 
 
1. Van demanar col·laboració als que / als qui / a aquells que / a aquells qui 

passejaven per la platja en aquell moment.  
 
2. Va conèixer el futbolista, la mare del qual era una cantant pop.  
 
3. El llibre en què / en el qual relatava la seva història d’amor ha estat el més 

venut d’aquell autor.  
 
4. No s’havien venut prou entrades, per la qual cosa es va haver de suspendre 

el concert.  
 
5. En Jordi, que / el qual va viure molts anys a Vic, ja fa tres anys que viu a 

Boston.  
 
6. No sabia si aquella samarreta, amb què / amb la qual aniria al sopar, 

l’afavoriria.  
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UNITAT 4 
 
 

Morfologia del nom  
1. Escriviu el gènere contrari. 

 

besavi BESÀVIA vidu VÍDUA marquès MARQUESA   
                      

burgès BURGESA espòs  ESPOSA príncep   PRINCESA   

borrega  BORREC serf  SERVA neboda   NEBOT   
                      

esclava  ESCLAU hereu HEREUA / HEREVA deixeble DEIXEBLA   
                    

pediatra PEDIATRE pelegrí   PELEGRINA orfe ÒRFENA   
                   

arqueòleg ARQUEÒLOGA antropòloga ANTROPÒLEG geòleg  GEÒLOGA   

2. Completeu amb el gènere contrari:            

duc DUQUESSA comte COMTESSA alcalde   ALCALDESSA   
                 

sastre SASTRESSA metge  METGESSA tsar  TSARINA   
             

heroi HEROÏNA captaire EL / LA màrtir EL / LA   
               

modista  EL / LA emperador  EMPERADRIU amo  MESTRESSA   

nora/jove  GENDRE tia   ONCLE ase SOMERA   
                    

egua/euga  CAVALL abella   ABELLOT            
                        

 
 
3. Indiqueu el significat de les paraules següents segons el gènere. 
 
 
El/la canal EL CANAL DE LA MÀNEGA / LA CANAL O 

CANONADA El/la còlera L’EPIDÈMIA / LA RÀBIA 
 
Un/una editorial ARTICLE DE FONS / EMPRESA 

El/la fi OBJECTIU, PROPÒSIT / ACABAMENT 

El llum/la llum APARELL / CLAROR 
 
El vall/la vall  FOSSAT / DEPRESSIÓ ENTRE MUNTANYES 
 
 
4. Col·loqueu l’article adient davant de cada nom perquè se’n vegi clar el gènere. 
 
 
1. ELS  afores de la vila.   
2. UN anell de diamants.  
 
3. LES anàlisis confirmaran el que em penso.   
4. UNA  olor de gas.   
5.  ELS   avantatges i ELSdesavantatges. 

         

6.  EL compte corrent. 

7.  EL    corrent d’aire. 

8.  LES   postres són de xocolata desfeta. 

9. UNA  esplendor de l’imperi anglès. 
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5. Corregiu quan calgui. 
 
 
1. L’Administració de Justícia té males costums heretades del passat. MALS 

COSTUMS HERETATS   
2. Ha contret una deuta que mai no podrà pagar. UN DEUTE  

 
3. Tinc una dubta. UN DUBTE  

 
4. Menja’t  els espinacs. CORRECTA  

 
5. Una estratagema política. UN... POLÍTIC  

 
6. Les llegums ja són cuites. ELS LLEGUMS... CUITS  

 
7. La lleixiu malmet els nostres rius. EL LLEIXIU   
8. El pendent del carrer Calvet és feixuc. CORRECTA  

 
9. Els senyals de trànsit són internacionals. CORRECTA  

 
10. L’aire que respirem és ple de bacteris. CORRECTA  

 
11. Hi ha hagut un allau de sol·licituds per cobrir la plaça. UNA ALLAU  

 
12. Quin aroma més bo! QUINA ... BONA  

 
13. Dents incisius i queixals del seny. INCISIVES   
14. Quina oloreta! CORRECTA  

 
 
6. Completa les frases següents amb la forma adequada de l’article.  

 
 
1. Als afores de les grans ciutats cada vegada hi viu més gent.  
 
2. El còlera és una malaltia infecciosa que sovint es presenta com una epidèmia, causada 

pel bacteri Vibrio cholerae.  
 
3. La màxima “ el fi justifica els mitjans” va ser atribuïda a Maquiavel pel seu 

pensament polític caracteritzat per molts investigadors com a dèspota, fred i amoral.  
 
4. Portar els llums encesos (encès) és portar una referència visual que pot ajudar a una 

reacció més ràpida davant de qualsevol maniobra de risc. 
 
5. Entendre com és el son dels nadons ens pot ajudar a trobar maneres de respectar-lo.   
6. El dot s’ha considerat durant molt de temps com la mercantilització de les dones.  
 
7. La immersió amb un escafandre autònom permet al submarinista obtenir l’aire 

necessari a la mateixa pressió que té sota l’aigua.  
 
8. Per què quan una persona té por aixeca les celles, obre els ulls i la boca i dilata  
 

els narius? 
 
9. El geriàtric ha de ser desallotjat perquè els tèrmits estan corcant les bigues de 

fusta i hi ha perill per als residents.  
 
10. La síncope és una pèrdua temporal del coneixement i del to muscular generada 

per una alteració transitòria en el subministrament sanguini del cervell.  
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7. Feu el plural o el singular segons convingui. 

 

ritu   RITUS fenòmens  FENOMEN golf  GOLFS 
                          

tiges   TIJA puça  PUCES droga DROGUES 
                       

bacallà BACALLANS maniquí MANIQUINS tro TRONS 
                       

marroquí   MARROQUINS frens  FRE traspàs  TRASPASSOS 
                    

excés EXCESSOS apèndix APÈNDIXS pastís  PASTISSOS 
                    

tapís  TAPISSOS arròs ARROSSOS tros TROSSOS 
                  

embús  EMBUSSOS accessos ACCÉS retrocessos RETROCÉS 
                  

congressos CONGRÉS interessos  INTERÈS progressos PROGRÉS 
                

mas MASOS compromís  COMPROMISOS  nus NUSOS 
                  

discurs  DISCURSOS mes MESOS pis   PISOS      
            

el dilluns  ELS DILLUNS el llapis  ELS LLAPIS el cactus  ELS CACTUS 
        

llaç LLAÇOS complex COMPLEXOS llangardaixos LLANGARDAIX 
      

esqueix  ESQUEIXOS sandvitx SANDVITXOS índex ÍNDEXS 
                            

 
risc RISCS / RISCOS quioscQUIOSCS/QUIOSCOSarbust ARBUSTS / ARBUSTOS 

pretext PRETEXTS/PRETEXTOS assaig ASSAIGS/ASSAJOS safareig SAFAREIGS/ 

SAFARETJOS puig PUIGS estoig ESTOIGS/ ESTOTJOS calç CALÇS 
 
 

 

UNITAT 5 
 
 

Morfologia de l’adjectiu 
 
 
1. Completeu la sèrie següent: 

 

VIDU_ vídua_    VIDUS_ VÍDUES 

INGENU_ INGÈNUA_  INGENUS_ ingènues 

SIMULTANI_ SIMULTÀNIA_  simultanis_ SIMULTÀNIES 

AMBIGU_ ambigua_  AMBIGUS_ AMBIGÜES 

homogeni_ HOMOGÈNIA_  HOMOGENIS_ HOMOGÈNIES 

CONTINU_ contínua_ CONTINUS_ CONTÍNUES 

aeri_ AÈRIA_  AERIS_ AÈRIES 

2. Escriviu el plural:               

pilar PILARS cru  CRUS  senar   SENARS     
                

dur   DURS sofà SOFÀS  bisturí  BISTURÍS     
               

madur   MADURS balder  BALDERS  nu  NUS     
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3. Escriviu el gènere contrari: 

 

cega CEC  aràbiga ARÀBIC  fluida FLUID (fluït és el participi del verb fluir) 
                   

anàloga ANÀLEG  exquisit EXQUISIDA polida POLIT 
                  

corba   CORB  humida HUMIT pròdiga PRÒDIG 
                  

poruga  PORUC  geperuda  GEPERUT covard COVARDA 
              

obliqua  OBLIC  ventríloqua VENTRÍLOC dormilega  DORMILEC/DORMILEGA 
             

homòleg HOMÒLOGA jueu  JUEVA______ reu REA 

plebeu  PLEBEA gasiu  GASIVA    eslau ESLAVA  
              

4. Completeu les sèries següents:      

1. És un bé aliè. Són béns  ALIENS      

2. Ha estat un espectacle amè. La funció era ben AMENA   

3. Et pots fer un ou dur. Em menjaré dos ousDURS   

4. Artista boig. Decisió BOJA       
                      

 
 

 

5. Feu el masculí plural:              

annex ANNEXOS  fix FIXOS   baix BAIXOS 
              

agrestAGRESTS /  AGRESTOS boig  BOIGS/  BOJOS   lleig LLEIGS  /  LLETJOS 
         

trobadoresc TROBADORESCS / TROBADORESCOS fresc FRESCS / FRESCOS 

test TESTS/TESTOS              

6. Completeu la sèrie següent:              

anglès_ ANGLESA_ ANGLESOS_ ANGLESES 

 INERT_ INERTA_ inerts_   INERTES__ 

XINÈS_ xinesa_ XINESOS_ XINESES__ 

CORTÈS_ CORTESA_ CORTESOS_ corteses 

BURGÈS_ BURGESA_ burgesos_ BURGESES__ 

ESPAIÓS_ espaiosa_ ESPAIOSOS_ ESPAIOSES 

gris_ GRISA_ GRISOS_ GRISES__ 

malaltís_ MALALTISSA_ MALALTISSOS_ MALALTISSES   

ESPÈS_ ESPESSA_ ESPESSOS_ espesses 

ENCOMANADÍS_ENCOMANADISSA_encomanadissos_ ENCOMANADISSES 
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7. Ompliu els buits fent un derivat nominal afegint els sufixos: -dís, -dissa, -dissos, -

disses o -às, -assa, -assos, -asses. 

 

1. Trencar: Fer una TRENCADISSA de vidres. 
        

2. Paper: Fa uns grans PAPERASSOS com a actor. 

3. Fondre’s: Ella, quan hi ha feina, es fa  FONEDISSA  

4. Enamorar-se: El meu company de feina és molt  ENAMORADÍS 

5. Enyorar-se: Els nens quan van de colònies se senten ENYORADISSOS  de casa. 

6. Pi: La PINASSA  va bé per encendre el foc. 
    

8. Escriviu el femení singular dels adjectius següents: 

 

calent   CALENTA dolent  DOLENTA valent  VALENTA 
                  

opulent OPULENTA belga BELGA altre ALTRA 
                    

tendre TENDRA jove  Ø    lluent Ø       
               

corpulent  CORPULENTA flatulent  FLATULENTA suculent SUCULENTA 
             

pobre POBRA rude Ø  comú COMUNA 
             

inert  INERTA elegant Ø abundant Ø resplendent 
                

Ø    ardent Ø  exigent  Ø     

diferent Ø bullent Ø amargant Ø     
                     

 
 
9. Corregiu les frases següents: 

 

1. La Maria és una alumne de medicina. ALUMNA  
 
2. Les ONG presten ajudes comuns als països pobres. COMUNES  
 
3. La paràlisi la deixà inert. INERTA  
 
4. Actua sàvia i cultament. SÀVIAMENT I CULTAMENT / SÀVIAMENT I CULTA  
 
5. Sóc rica e il·lustra. I IL·LUSTRE  
 
 

10. Completeu les expressions següents amb les formes adequades dels adjectius 

que teniu en negreta. 

 

Un nen orfe. Una nena .....òrfena................... 
 
Un cambrer amatent. Una cambrera .....amatent.............. 
 
Un tub gris. Una canonada .......grisa.............. 

Un cas comú. Una situació ..... comuna......... 
 
Un teixit rude. Una tela .....rude.......... 
 
Un resultat indigne. Una opció ....indigna........... 
 
Un fet homòleg. Una situació ......homòloga..... 
 
Un senyor culte. Una persona ......culta......... 
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Un alumne precoç. Uns alumnes ....precoços.......... 

Un dia boig. Una nit ........ boja............   

Cos inert. Matèria .....inerta.........    

Un nen obedient. Una nena ..... obedient.......... 

Un jersei lleig. Unes americanes .... lletges..... 

Un iogurt agre. La llet ...... agra...........   

Un cambrer espontani. Una cambrera ..... espontània..... 

Una paella mixta. Un grup ...... mixt...............  

Soldat covard. Una militar .... covarda.....  

Un desig ingenu. Uns desigs ..... ingenus.......... 

Un llenguatge genuí. Uns productes ...... genuïns....... 
 

 
11. Ompliu els buits amb els adjectius que trobareu entre parèntesis. Si algun té 
doble forma, també la hi heu de posar. 

 

1. Els documents  annexos  (annex) inclouen els estudis sobre l’impacte 
 

mediambiental que es van fer abans d’aprovar el projecte. 
 

2. En aquest tram, la carretera no és prou ampla_ (ample) per a dos camions. 
 

3. Em van dir que aquest bonsai era de fulla perenne  (perenne). 
 

              

4. Mai no havia conegut una persona tan insolent (insolent). 
 

              

5. T’ha sortit una escudella   suculenta   (suculent). 
 

6. No facis moviments tan 
 

      

(brusc) amb el cos. 
 

bruscos/bruscs  
 

7. Gràcies a la seva actitud equànime (equànime) ha aconseguit que li donin 
 

suport.               
 

8. Teníem dues amigues   comunes   (comú) i no ho sabíem. 
 

9. Avui la mar està molt tranquil·la (tranquil). Podrem navegar sense problemes. 
 

10. Al costat de persones tan eficaces   (eficaç) es treballa de gust. 
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UNITAT 6 
 
 

Quantitatius, indefinits i numerals 
 
 

 

1. Ompliu els buits amb tan/tant i quan/quant. 

 

1. Menjar no m’agrada TANT   com a tu. 
                

2. Li agrada  TANT  de venir ara que viu  TANa prop. 
               

3. Hi van anar TANT   homes com nens. 
           

4.  QUAN    vendreu el pis? 

5. A  QUANT     va el quilo? 

6.  TANT de bo s’acabés la setmana avui! 

7. Voldria saber  QUANT de pa hi ha al calaix. 
       

8. Li demanaré  QUANT   n’hi ha. 
 
 

 

2. Ompliu els buits amb gens o res. 

 

1. No cal que li ho preguntis, que no sap mai RES, ell. 

2. Està anèmic perquè no menja  GENS de carn. 

3. No em sembla  GENS   adequat.    

4. No hi ha RES  que m’agradi.    

6. No en saps RES   , d’ell?    
        

7. De matemàtiques, no en sap  GENS    
 
 
3. Substituïu mateix per un pronom feble o un possessiu. 
 
 
1. Us envio la llista d’activitats perquè informeu de les mateixes a totes les 

persones interessades. N’INFORMEU  
 
2. L’uniforme de la policia passarà a ser de la propietat de la mateixa. DE LA 

SEVA PROPIETAT / PROPIETAT SEVA  
 
3. Quan arribem, ens obriran l’hotel i ens instal·larem en el mateix. ENS HI 

INSTAL·LAREM  
 
4. Al costat de casa hi haurà una plaça que contribuirà a apujar el preu de la 

mateixa. APUJAR-NE EL PREU  
 
5. La màquina està acabada de muntar, però no hem rebut els accessoris de la mateixa. 

NO N’HEM REBUT ELS ACCESSORIS  
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4. Corregiu els quantitatius, els indefinits i els numerals de les frases següents: 
 
 
1. Hi havia bastanta gent. BASTANT / BASTANT DE  
 
2. Hi van assistir tres-cents mils seixanta-i-sis persones. TRES-CENTES 

MIL SEIXANTA-SIS   
3. En aquella assemblea hi havia masses veïns. MASSA  
 
4. La ciutat té un mil·lió vuit-cents-mil vint-i-cinc habitants. MILIÓ VUIT-CENTS MIL  
 
5. Tenia forces llibres. FORÇA  
 
6. Després de vàries entrevistes va aconseguir la feina. DIVERSES, ALGUNES, 

UNES QUANTES  
 
7. Ajudeu-los; cal pensar en els demés. ALTRES   
8. Els ancians caminen poc a poc. A POC A POC  
 
9. El malalt no sé si té res de pols. GENS  
 
10. T’han dit algo del festival? RES/ALGUNA COSA/QUELCOM  
 
11. No tenia prous diners per pagar el lloguer. PROU  
 
12. Hem rebut tres-mil dos centes vuitanta-sis sol·licituds. TRES MIL DUES-CENTES  
 
13. Un número indeterminat de refugiats han arribat a la costa adriàtica. NOMBRE   
14. Pots dur els diccionaris que vulguis, qualsevols. QUALSSEVOL  
 
15. M’hauries d’haver dit algo del suborn. ALGUNA COSA/QUELCOM  
 
16. Ningun inspector no ha vingut mai a visitar-nos. CAP  
 
 
 
 
 

UNITAT 7 
 
 

Verbs 
 
 

1. Completeu les frases següents amb la forma conjugada corresponent dels 

verbs entre parèntesis. 
 
1. Els havia demanat que em TRADUÏSSIN   (traduir) la carta, però encara no ho han fet.  
2. Abans, les llenties es COÏEN (coure) lentament per estovar-les. 

3. S’anava ESGROGUEINT  (esgrogueir) de dia en dia a causa de l’estrès. 
        

4. Encara no sabem quan ens  RETRIBUIRAN /-À (retribuir) la feina que hem fet. 

5. Cal que tu DESVIÏS (desviar) l’atenció dels vigilants. 

6. Si no vols que  SUÏ(suar) tant, compra’m un aparell d’aire condicionat. 
       

7. No sé què  FÈIEU (fer, vosaltres, imperfet) en aquella assemblea. 
 
8. CONDUÏU (conduir) més a poc a poc, si no voleu tenir un accident.  
 
9. Si no us ho   CREIEU (creure) comproveu-ho vosaltres mateixos. 
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2. Ompliu la graella següent: 
 
 
_ COMPADIR_COMPADEIXO_COMPADEIX_COMPADIRÀ_COMPADINT _ 

PERTÀNYER_PERTANYO_PERTANY_PERTANYERÀ_PERTANYENT _ 

COMBATRE_COMBATO_COMBAT_COMBATRÀ_COMBATENT 
 
_ ROMANDRE_ROMANC_ROMAN_ROMANDRÀ_ROMANENT _ 

CONCEBRE_CONCEBO_CONCEP_CONCEBRÀ_CONCEBENT _ 

PERCEBRE_PERCEBO_PERCEP_PERCEBRÀ_PERCEBENT 
 
_ GARANTIR_GARANTEIXO_GARANTEIX_GARANTIRÀ_GARANTINT _ 

REFLECTIR_REFLECTEIXO_REFLECTEIX_REFLECTIRÀ_REFLECTINT _ 

TRAIR_TRAEIXO_TRAEIX_TRAIRÀ_TRAINT 

_ ESPRÉMER_ESPREMO_ESPREM_ESPREMERÀ_ESPREMENT__ 
 
 

3. Completeu les frases següents amb la forma conjugada corresponent dels 

verbs entre parèntesis. 

 

1. Algun cop els homes  PRESSENTEN   (pressentir) què passarà.  
                 

2. CONSENTO   (consentir) a fer el que em demanes, però no vull veure’t mai més. 

3. Ens tracta com si  FÓSSIM (ser) els seus esclaus.   

4. A aquest individu, jo no el   _ CONEC    (conèixer).   
                    

5. Jo no  VISC      (viure) en aquesta masia.   

6. AJUP  -te (ajupir-se) i cull el paper!   

7. Si ho hagués sabut, no HAURIA COMPAREGUT (comparèixer).  

8. VES   (anar) a casa que et criden.   

9. Quan HAGI/HAGIS DINAT   (dinar) me n’aniré al cinema.  

10. No vull que em  FACI / FACIS  (fer) de mare.   
          

11. Vol que jo li   DONI   (donar) pa amb codonyat.   
     

12. Encara que hagués corregut més, tampoc no  HAURIA ARRIBAT (arribar) a 

temps.                     
 
 
4. Ompliu els buits amb el participi corresponent del verb entre parèntesis. 
 
 
1. M’ha  PLAGUT (plaure) que Hisenda no em posés un plet.  
 
2. M’he ASSEGUT (asseure’s) perquè em feien mal els ossos.  
 
3. L’orquestra no ha  SABUT (saber) tocar el rèquiem. 

4. El trepant no ha CABUT (cabre) dins l’armari. 

5. El codonyer ha  CRESCUT  (créixer) molt des de l’hivern passat. 

6. Tenien el càstig benMERESCUT (merèixer). 
        

7. Com que era innocent l’han ABSOLT  (absoldre). 
       

8. No ha   ESTAT   (ser) més que un esglai. 
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9. Em vendré el portacigarretes d’argent perquè me n’han OFERT (oferir) molts 

diners.                                          

10. Les llenties ja són CUITES   (coure).                

11. L’alcohol no m’ha  COGUT  (coure) gens.                
                                        

12. La bugaderia havia    PETANYUT/ PERTANGUT (pertànyer) al meu pare. 

13. La bombeta és  FOSA (fondre).                
                                        

14. L’han      EMPÈS  _(empènyer) a cometre l’assassinat.            
                                       

15. Finalment han IMPRÈS (imprimir) el rètol.            

16. Sempre ha ROMÀS   (romandre) impassible davant els problemes.           

17. M’he    ESTRET  (estrènyer) la trinxa.                

18. La mar sempre m’ha    INFÓS   (infondre) respecte.            

19. Ha quedat EXCLÒS (excloure) del concurs de trasllat.            

20. Ell va aparèixer quan la farina era  MOLTA (moldre).           
                              

5. Conjugueu el gerundi dels verbs següents                

absoldre  ABSOLENT          doldre   DOLENT_           
                                         

fondre   FONENT             dir  DIENT            
                             

compondre   COMPONENT    dissoldre   DISSOLENT_           

moldre       MOLENT          pondre   PONENT           
                               

romandre ROMANENT          caber   CABENT           
                                 

beure  BEVENT            caure CAIENT           

concloure     CONCLOENT       creure  CREIENT           

coure COENT            dur DUENT            
                              

cabre  CABENT            saber   SABENT           
                            

poder PODENT            viure   VIVINT           
                                              

 
6. Assenyaleu si la frase és correcta o incorrecta. Si és incorrecta, haureu de 

canviar el gerundi per un altre temps verbal. 

 

1. Va respirar tranquil·la, havent trobat les claus.  
 
2. Va cloure l’acte, tornant tothom a casa seva. I TOTHOM VA TORNAR  
 
3. Van passar-ho d’allò més bé rient i cantant.  
 
4. Van disputar-se la copa el Barça i el Madrid, guanyant-la el Madrid. I LA 

VA GUANYAR   
5. Es perden les amistats cantant les veritats.   
6. Em va caure el llibre a terra badant.  
 
7. Va morir dissabte essent enterrat diumenge. I VA SER ENTERRAT  
 
8. Atacaren violentament l’enemic, aconseguint de fer-lo recular 2 km. I 

ACONSEGUIREN/AMB LA QUAL COSA ACONSEGUIREN  
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7. Ompliu la graella següent: 
 
 

canto_cantéssiu_cantem 

dur_DUC_DUGUÉSSIU_DUGUEM 

veure_VEIG_VEIÉSSIU_VEGEM 

conèixer_CONEC_CONEGUÉSSIU_CONEGUEM 

beure_BEC_BEGUÉSSIU_BEGUEM 

caber_CABO_CABÉSSIU_CAPIGUEM 

estar_ESTIC_ESTIGUÉSSIU_ESTIGUEM 

 
 
8. Completeu les frases següents amb la forma conjugada corresponent dels 

verbs entre parèntesis 
 
 
1. No volia que la professora ho SABÉS (saber) abans que l’inspector.  
 
2. La iaia vol que ESTENGUEU(estendre, vosaltres) la roba al terrat.  
 
3. Si el xalet   ESTIGUÉS   (estar) més a prop de la platja, el podríem comprar. 
 
4. Vosaltres, ESCRIVIU (escriure) bé.   
5. No ESCRIGUEU (escriure) tan fort, que foradareu el paper.   
6. No cal que VEGEU (veure) aquest programa, si no us ve de gust. 

7. Quan et (saber)   SÀPIGUES  la lliçó, m’avises. 
        

8. Si tu (dur)  DUGUESSIS  el berenar, aniria més bé. 

9. Aquesta tarda, (vosaltres/dur) DUEU els llibres.  
10. Quan (vosaltres/voler)  VULGUEU anar-hi, ja m’avisareu. 

11. Si (jo/cabre)CABÉS  al banc, ja hi seuria. 
    

12. Si jo (deure) DEGUÉS tants diners, estaria ben amoïnada. 
 
 

9. Completeu les frases següents amb la forma conjugada corresponent dels 

verbs entre parèntesis. 

 

1. NoJAGUEU (jeure) a l’herba que us renyaran. 
     

2. NosaltresSORTIREM (sortir) els primers demà. 
     

3. M’amoïna que no PUGUEU (poder, vosaltres) venir. 
 
4. TRAIEU-VOS (treure, vosaltres) la roba, que plourà!   
5. Si VOLGUESSIS   (voler, tu) acompanyar-me, seria una altra cosa. 
         

6. Quan (vosaltres, poder)  PUGUEU anar-hi, ja m’avisareu. 

7. Mentre entraven s’anaven (treure) TRAIENT   l’abric. 
        

8. Ja han NASCUT  (néixer) els bessons. 

9. La setmana que ve RECOSIREU  (recosir) les vores, ara només embasteu-les . 
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10. Esmeneu les frases següents: 
 
 
1. Tot això deuria ser fals. DEVIA SER  
 
2. Possiblement no vindran. NO DEURAN VENIR  
 
3. Deurien haver-hi unes vint persones. DEVIEN  
 
4. Amb l’edat s’haurà tornat vella, però segur que no se li ha agrit el caràcter. ES 

DEU HAVER TORNAT  
 
5. Tindrà gana, després d’un viatge tan llarg. DEU TENIR  
 
6. Igual ho ha acabat ell. POTSER / HO DEU HAVER  
 
7. Tens que acomiadar-te dels companys de feina abans de les vacances. HAS D’  
 
 

 

Repàs de verbs 
 
 

1. Completeu les frases següents. Tingueu en compte les concordances de 

temps verbals.  
Si nosaltres li escrivim  (escriure) convidant-lo, potser voldrà venir. 
        

Si vosaltres  traguéssiu (treure) els papers, nosaltres pararíem taula. 
     

Si no l’haguéssiu ajudat, no se n’ hauria sortit  (sortir). 

Si vosaltres  traieu  (treure) els papers, nosaltres pararem taula. 
          
Si així no hi veu (veure) bé, provi un altre tipus d’ulleres. 
 
Si vosaltres visquéssiu (viure) a Cerdanyola, us podríem venir a veure 

sovint. Si no et conegués (conèixer), no m’ho creuria. 
 
Si ho hagués sabut, t’ho   hauria dit (dir). 
 
 
2. Completeu les frases següents amb la forma adient del verb entre parèntesis. 
 
 
Ja ho veureu, demà quan arribin us prometran (prometre) que no ho faran mai més.  
Com si no els conegués  (conèixer, jo).       

Si hagués tingut en compte els consells del seu assessor, hauria sabut (saber) 

reaccionar d’una manera adequada.       

La companya d’en Cesc ens ha demanat que _encengueu   (encendre, 

vosaltres) els llums de la pista.       

Els meus ossos  pressenten   (pressentir) que s’acosta una tempesta. 
        

Van posar moltes més cadires perquè hi  cabessin  (cabre) tots els assistents. 
               
Els van demanar que contribuïssin (contribuir) a la campanya contra la fam 

a l’Àfrica. 
 
Sobretot, tan bon punt arribeu a casa coeu (coure, vosaltres) la carn que hi ha dins 

d’una safata a la nevera. 
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3. A continuació teniu frases amb espais buits que heu de completar amb els 

verbs entre parèntesis en temps i mode adequats. 

 

Si no li haguessis explicat el secret, no hauria comprès (comprendre) mai la teva 

decisió.         

No begueu (beure) més i  traieu (treure) els peus de sobre la taula. 
              

Has desat tots els documents? No em pensava pas que hi  cabessin (cabre). 

Si teniu molèsties a la cama, preneu (prendre) aquestes pastilles.   

No  consento   (consentir) que parlis així d’una persona desapareguda. 

Et recomano que  canviïs (canviar) de metge, si no n’estàs content.  
              

 
 

4. A continuació teniu frases amb espais buits que heu de completar amb els 

verbs entre parèntesis en temps i mode adequats. 
 
 
Si no li haguessis promès una recompensa, no hauria pretès_(PRETENDRE) pas 
 
cobrar-la. 
 
No hi ha manera, mai no resolc_ (RESOLDRE, 1a sg. pres. ind.) aquest problema. 

Quan hàgiu restablert (RESTABLIR, 2a pl. subjuntiu perfet) la normalitat, ja 

m’avisareu. 
 
Ja fa molts anys que nosaltres no conduïm (CONDUIR, present d’indicatiu). 

Quan el metge els ho va demanar prengueren (PRENDRE, 3a pl.del passat 

simple, indicatiu) el xarop. 
 

Venç (VÈNCER, 2a sg.imperatiu) el teu adversari i triomfaràs.  
Si ells no assenteixen_ (ASSENTIR), haurem de buscar uns altres socis. 
 
 
 
 
5. Ompliu els espais buits amb la forma adequada dels verbs que teniu entre 

parèntesis. 

 

Us he dit que no   segueu (seure) fins que arribi tothom. 
 
Si m’haguessis escoltat amb atenció, ho hauries sabut (saber) abans que ningú. 

És important que des de l’organització (nosaltres) _prevegem_ (preveure) els 

imprevistos i mirem d’evitar-los. 
 
No crec que la delegada pressenti_ (pressentir) el que passarà.  
Deuen estar _jaient   (jeure) al sofà, com sempre. 

Volien que tu   traduïssis (traduir) les seves cartes. 

Aviseu-me quan  pugueu  (poder) començar la reunió. 
        

Si  haguéssiu conegut   (conèixer) les prioritats del grup de treball, no hauríeu 
    

inclòs aquest tema en l’esborrany. 

No crec que sapiguem  (saber) el resultat fins a la setmana vinent. 
    

Calia que els actors apareguessin (aparèixer) en silenci, sigilosament. 



[Escriba texto] 
 

23 
 
 
 
 

 

Encara que correguéssim (córrer) molt, no arribaríem a temps a l’estació.  
Si no els presentem arguments sòlids, no  admetran  (admetre) els errors. 

Ha demanat que ningú no la interrompi (interrompre) mentre està reunida. 

Ens recomanen que incloguem (incloure) els elements que havíem rebutjat. 

Volien que  prenguéssim (prendre) les mesures de seguretat necessàries. 

Aquests acords  resolen  (resoldre) el conflicte inicial i permeten 

continuar dialogant.             

Si ho sabés    (saber), t’ho diria.     
          

La gestió d’aquest projecte cada dia em  decep  (decebre) més. 
          

No exclogueu     (excloure, vosaltres) cap de les decisions possibles. 

No calia que moguéssiu   (moure) els llibres. No us ho vam demanar pas. 
 
 

6. Completeu els temps compostos amb el participi dels verbs que hi ha entre 

parèntesis. 
 
 

1. Ens han pres    (prendre) tot el que teníem. 
 

                       

2. Ja feia deu anys que havia   mort  (morir). 
 

                      

3. No sé si deuen haver  omplert   (omplir) els càntirs. 
 

4. A finals d’estiu haurem imprès   (imprimir) les normes de l’associació. 
 

5. Havien   cobert   (cobrir) totes les etapes sense penalització. 
 

                 

6. He   establert   (establir) les bases del concurs. 
 

7. Us hem 

         

(oferir) la nostra ajuda. 

 

ofert    
 

8. No has 

           

(complir) com vas prometre que compliries. 

 

complert       
 

9. No l’han   admès    (admetre) a les proves de selectivitat. 
 

               

10. Encara no heu  tramès      (trametre) la comanda. 
 

11. Tots hem cabut       (cabre) al cotxe. 
 

12. La nostra associació havia  nascut (néixer) molt abans que la vostra. 
  

13. Moltes vegades he _aparegut (aparèixer) quan no s’ho esperaven.  
 

14. Aquell home ha   estat    (ser) molt hàbil. 

15. Has   corregut  (córrer) massa i has ensopegat. 
                

16. Encara no m’han  estret (estrènyer) la faldilla. 
              

17. Quan vam arribar, ells ja havien  cuit  (coure) la carn. 

18. Ja hem   molt   (moldre) també el cafè.  

19. No han comprès     (comprendre) les seves intencio 
 
20. No ha   calgut (caldre) fer res més.  
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UNITAT 8 
 
 

Pronoms febles 
 
 
1. Feu la combinació correcta de pronoms febles: 
 
 
1. La Júlia ha dut el ram de flors a la seva 

àvia. La Júlia L’HI ha dut (OD + OI)  
 
2. Enviaré aquesta nota a Barcelona.  
 
LA HI enviaré (OD + CC de lloc) 
 
3. No diguis això a la teva germana. 

No LI HO diguis (OI + OD)  
 
4. Té nines a l’armari.  
 
N’HI té (OD + CC de lloc) 
 
5. Dona el diari al teu pare! 

Dona-L’HI (OD + OI)  
 
6. Ja encarregaré les flors a la florista.  
 
Ja LES HI encarregaré (OD + OI: li s’ha transforat en 

hi) 7. Van donar la bona notícia al seu pare. 
 
LA HI van donar (OD + OI: li s’ha transforat en 

hi) 8. Corda les sabates a la teva germana! Corda-

LES-HI (OD + OI: li s’ha transforat en hi) 
 
9. Si us plau, perdoneu les malifetes a la petita Neus. 

Perdoneu-LES-HI (OD + OI: li s’ha transforat en hi)  
 
10. Vaig donar les claus a la portera.  
 
LES HI vaig donar (OD + OI: li s’ha transforat en hi) 
 
11. Demana això al teu avi. 

Demana-LI-HO (OI + OD)  
 
12. La Marta escriu cartes a la seva mare perquè s’enyora. 

La Marta LI N’escriu perquè s’enyora (OI + OD)  
 
13. Dona pomes al teu germà.  
 
Dona-LI’N (OI + OD) 
 
14. Deixeu llegir els contes als nens. 

Deixeu-LOS-ELS llegir (OI + OD)  
 
15. Donaré els rovellons als convidats. 

ELS ELS donaré (OI + OD)  
 
16. Torneu la guitarra als veïns. 

Torneu-LOS-LA (OI + OD)  
 
17. No facis això als teus amics.  
 
No ELS HO facis (OI + OD) 
 
18. Van recitar poemes als convidats. 
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ELS EN van recitar (OI + OD) 
 
19. Porta la llenya a les veïnes. 

Porta’LS-LA (OI + OD)  
 
20. Cal allunyar els nens dels perills. Cal 

allunyar-LOS-EN (OI + CC de lloc)  
 
21. Aviat trauran la xarxa del mar. 

Aviat LA’N trauran (OD + CC de lloc)  

 

2. Feu la combinació correcta de pronoms febles: 
 
 
1. El pare demana el diari: dona-L’HI   
2. Encara no tenim el regal per a la neboda; demà L’HI comprarem.  
 
3. Al vostre net li agraden molt aquests llibres; compreu-LOS-HI  
 
4. Al veí no li cobris els tomàquets: regala’LS-HI  
 
5. El nostre client demana els llibres; demà ELS HI enviarem.  
 
6. L’obrer s’ha fet una ferida; el metge ja LA HI cura.  
 
7. Si la Maria demana les roses, dona-LES-HI.   
8. En Joan no podia valer-se de les mans; LES HI havien lligades.  
 
9. Si això li agrada, compra-LI-HO.  
 
10. Carregui-m’ho en compte, això; a fi de mes LI HO pagaré.  
 
11. Li escrivia cartes; no parava d’escriure-LI’N  
 
12. Volia contes i LI’N vaig comprar una col·lecció.  
 
13. La Júlia vol nines; LI N’hauré de regalar dues.   
14. Als teus pares, demana’LS-EL de bona manera, el cotxe.  
 
15. Als teus amics, ELS L’envejo, l’entusiasme que tenen.  
 
16. Les teves amigues volien els programes. Ja ELS ELS pots donar.  
 
17. Les veïnes ens reclamen la guitarra; torneu-LOS-LA.  
 
18. Les nenes no poden obrir la porta. Obre’LS-LA tu.  
 
19. Els nois duen les cistelles buides; ompliu-LOS-LES.   
20. Ja te les deixaran, les tisores de podar: demana’LS-LES.  
 
 
 
 
3. Col·loqueu els pronoms febles que calgui, correctament combinats, als espais 

buits de les frases següents: 

 

1. Si vostè no té paraigua, jo LI’N deixaré un.  
 
2. Això que m’ha fet la Cristina, mai no LI HO perdonaré.  
 
3. Fes una truita per a la nena i dona-LA-HI  
 
4. Es pensava que trobaria la Núria a casa, però no LA HI ha trobada.  
 
5. El certificat, el té la directora; per què no L’HI demanes?  
 
6. Nosaltres repartirem joguines als nens. Vosaltres també ELS EN repartireu?  
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7. En Fidel no LI HO faria fer, això, a la Mercè.  
 
8. En Marc em va escriure dient que enviaria les fotografies a l’Enric, però encara no   
LES HI ha enviades.  
 
9. Vas prometre que explicaries això a la Joana. Quan penses explicar-LI-HO?  
 
10. Ens va dir que tiraria la cullera a terra, i LA HI va tirar.  
 
11. Demà diré a la Marta que no vull anar de vacances amb ella, però no sé com dir-

LI-HO perquè no s’enfadi.  
 
12. Va demanar-me que preparés el dinar per als nois, però jo no vaig poder 

preparar-LOS-EL perquè vaig arribar tard.   
13. La Mireia demana aquesta nina, però jo no LA HI vull comprar.  
 
14. Aquesta carpeta va en aquell prestatge: posa-LA-HI.   
15. Vindrà en Mateu a comprar tomàquets. Dona-LI’N dos quilos.  
 
 

 

4. Escriviu la combinació de pronoms febles adequada. 
 
 
1. Has dit a la Neus que avui vindran els oncles? No, encara no LI HO he dit.   
2. Si en Joan em demana diners, LI’N deixaré.  
 
3. Si encarregues llibres a l’Albert, encarrega-LI’N també per a mi.  
 
4. Has de donar l’article al director com més aviat millor. No pateixis, que ja L’HI he 

donat.  
 
5. Avui he enviat els llibres a la Maria: ELS HI he enviat per correu urgent.  
 
6. Va vendre la casa a una senyora argentina. LA HI va vendre a molt bon preu.   
7. En Camil ofereix vi i pastes als convidats; ELS N’ofereix de la millor qualitat.  
 
8. Cal enviar la roba que us sobri als damnificats. Envieu-LOS-LA a través de la Creu 

Roja.   
9. Havia de portar els mobles als pares, però encara no he pogut portar-LOS-ELS.  
 
10. He posat els llibres al prestatge; ELS HI he posat aquest matí.  
 
11. Has escrit la carta a la Maria? No, encara no LA HI he escrit.   
12. Compra aquest llibre per al teu nebot. D’acord, ja L’HI compraré.  
 
13. Regala contes als teus fillols. Si ELS EN regales estaran molt contents.  
 
14. El mestre preguntarà la lliçó a la Laia, però sembla que LA HI preguntarà per escrit.  
 
15. Comprarem flors i, així, quan anem a visitar la Rosa, LI’N regalarem un pom.  
 
 
5. Escriviu la combinació de pronoms febles adequada. 

 

1. No sap res del negoci. De moment, no LI’N vull parlar.  
 
2. On vas amb tanta sal al pa amb tomàquet? No te N’HI posis més.  
 
3. Els dies es fan molt més curts; US N’ heu adonat?  
 
4. Trobo l’Ester molt canviada. Tu no LA HI trobes?  
 
5. Vull apuntar els nens a futbol. Què cal portar per inscriure ‘LS-HI?  



[Escriba texto] 
 

27 
 
 
 
 

 

6. Pot prendre sucre, la iaia? Què passarà, si LI’N dono?  
 
7. Aquestes punxes us fan mal: ara miraré de treure –US-LES amb unes pinces.  
 
8. Has de donar enciam a l’ocell. Recorda que LI N’has de donar dos cops a la setmana.  
 
9. Ja has dit a la Mercè que no pot venir? Sí, ja LI HO he dit.  
 
10. Al judici, van donar la raó a l’empresa. Tothom es va estranyar que LA HI donessin.  
 
 

 

UNITAT 9 
 
 

Els verbs SER i ESTAR 
 
 
 
 
1. Completeu les frases següents amb la forma apropiada dels verbs SER, 

ESTAR o HAVER-HI: 
 
 
1. El llibre deu SER al despatx.  
 
2. Hola, que HI HA / HI ÉS en Pere? No, ara no hi ÉS.   
3. El castell ÉS al cim mateix d’aquella muntanya.  
 
4. Vaig a buscar el vi. On ÉS? ÉS a la nevera.  
 
5. En Joan ÉS a Londres. Hi ESTARÀ tot l’estiu.  
 
6. L’olla ÉS al foc. Hi ha d’ESTAR dues hores.  
 
 
 
 
2. Segons l’expressió de qualitats o estats en general, escriviu la forma apropiada 

de SER o ESTAR en els buits de les frases següents: 
 
 
1. En Lluc ESTÀ malalt. ÉS una persona malaltissa.  
 
2. La Neus ÉS morena, de naturalesa. En canvi, ara ESTÀ molt blanca.  
 
3. El meu carrer ÉS molt fangós. En canvi, el teu, que ÉS molt polit, avui ESTÀ molt 

enfangat.  
 
4. Aquest barri on visc ÉS molt fosc: hi ha pocs fanals. Ahir, però, 

ESTAVA completament a les fosques per una avaria.  
 
 
 
 
3. D’acord amb l’expressió de qualitats amb adjectius, participis o 

adverbis, escriviu en els buits la forma adequada de SER o ESTAR: 
 
 
1. Aquesta bombeta ÉS fluixa: fa poca llum.  
 
2. Aquesta bombeta fa pampallugues: deu ESTAR fluixa. Enrosca-la bé.  
 
3. El quadre ESTÀ penjat tort: redreça’l!   
4. La figura central del quadre ÉS torta: el desmillora.  
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5. Aquest matalàs ÉS flonjo: s’hi dorm molt bé.  
 
6. Aquest matalàs ESTÀ flonjo: s’han fluixat les molles.  
 
7. La casa ja ÉS/ESTÀ acabada: només falta pintar-la.  
 
8. L’Arnau ÉS un noi molt animat, però avui ESTÀ més aviat apagat.  
 
9. El meu gos ÉS molt net, però avui s’ha enfangat i ESTÀ / VA molt brut.  
 
 

4. Escriviu en els buits la forma apropiada de SER o ESTAR, segons que 

vagin acompanyats o no d’una preposició o locució prepositiva: 
 
 
1. Aquell arròs ESTÀ al punt: ÉS realment bo.  
 
2. La societat romanesa ESTÀ en crisi des de fa temps: ÉS una societat complexa.  
 
3. Aquella casa no ESTÀ a la venda, perquè forma part del patrimoni històric de 

la ciutat.  
 
4. Tots els presents ESTAN en contra d’aquesta proposta.  


