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▶ Classifica les següents paraules agudes segons que portin accent obert o tancat:

sisè, ximpanzé, depèn, exprés, imprès, entén

• Quina diferència trobes en la pronunciació de les e tòniques de cada grup?

▶ Classifica aquestes paraules en el quadre següent:

cançó, autògraf, arròs, atòmica, estómac, boirós, mòbil, afònica, góndola

▶ Marca amb colors diferents les paraules que porten dièresi i les que no en porten:

paraigua, paraigües, quòrum, lingüista, Pasqua, qüestió

• Quines vocals segueixen la u quan aquesta vocal porta dièresi?  
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Accent obert Accent tancat

Agudes

Planes

Esdrúixoles

Unitat 1 L’accentuació

Observació

Accent obert: 

Accent tacat:   

 sisè, depèn, imprès.

 ximpanzé, exprés, entén.

Les que tenen accent obert es pronuncien amb la boca més oberta.

 arròs cançó, boirós

 autògraf, mòbil estómac

 atòmica, afònica góndola

 
La e i la i.
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Agudes Planes Esdrúixoles

Normes  
d’accentuació 

Duen accent gràfic:
• Les paraules agudes 
que acaben en alguna de 
les terminacions  
següents: a, e, i, o, u, as, 
es, is, os, us, en i in.
• Les paraules planes  
que no acaben en cap de 
les terminacions anteriors.
• Totes les paraules 
esdrúixoles.

Activitats

Tipus d’accent 

• Les vocals a, e oberta  
i o oberta duen accent 
obert (`).
• Les vocals i, u, e tan-
cada i o tancada duen 
accent tancat (´).

a) Paraules agudes 
amb o accentuada 
• S’escriuen amb accent 
tancat la majoria de 
paraules. 
Per exemple: abreviació, 
acció, afectuós, calorós.
• S’escriuen amb accent 
obert:
– Les paraules això, allò, 
però, arròs…
– Les paraules compos
tes acabades en -ò i -òs.
Per exemple: semitò, rebò, 
anticòs, trencalòs.

▶

1. Accentua les paraules que calgui segons les normes d’accen-
tuació i classifica-les:

El bacalla amb tomaquet, ben sucos, m’agrada moltissim.

Prop de l’estacio hi ha la farmacia.

El mecanic ha arreglat el pneumatic de l’autobus.

Les hortensies i les dalies del jardi de l’avia estan florides.

Un camio carregat de pesols ha topat contra aquella bustia.

Quina comedia va fer per menjar-se el broquil!

2. Accentua totes aquestes paraules agudes i classifica-les:

aixo, cigro, pero, rao, boto, verinos, allo, capgros, caloros, talo, 

carbasso, repos

Accent obert: 

Accent tancat: 

El bacallà amb tomàquet, ben sucós, m’agrada moltíssim.

Prop de l’estació hi ha la farmàcia.

El mecànic ha arreglat el pneumàtic de l’autobús.

Les hortènsies i les dàlies del jardí de l’àvia estan florides.

Un camió carregat de pèsols ha topat contra aquella bústia.

Quina comèdia va fer per menjar-se el bròquil!

 això, però, allò, capgròs, repòs.

 cigró, raó, botó, verinós, calorós, taló,  

  carbassó. 

 bacallà tomàquet farmàcia

 sucós moltíssim hortènsies

           estació mecànic dàlies

           autobús pneumàtic àvia

             jardí pèsols bústia

             camió bròquil comèdia

això, cigró, però, raó, botó, verinós, allò, capgròs, calorós, taló, 

carbassó, repòs
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3. Accentua totes aquestes paraules planes i classifica-les:

proxim, fossim, correr, solid, estomac, mobil, proleg, docil

4. Accentua totes aquestes paraules esdrúixoles i classifica-les:

colera, formula, polvora, cronica, memoria, tombola, colonia

5. Accentua totes aquestes paraules agudes i classifica-les:

cafe, progres, vuite, japones, donare, tambe, voste, sete

6. Accentua totes aquestes paraules planes i classifica-les:

fertil, textil, esser, debil, neixer, creixer, estimessim, telegraf, 

electric, cantessiu, centim, petal, autentic

Accent obert: 

Accent tancat: 

Accent obert: 

Accent tancat: 

Accent obert: 

Accent tancat: 

Accent obert: 

Accent tancat: 

b) Paraules planes  
amb o accentuada 
• S’escriuen amb accent 
obert la majoria de paraules. 
Per exemple: antibiòtic, 
apòstrof, còmic, mòbil.
• S’escriuen amb accent 
tancat les paraules córner, 
córrer, estómac, fóssim.

c) Paraules esdrúixoles 
amb o accentuada 
• S’escriuen amb accent 
obert la majoria de  
paraules. 
Per exemple: afònica,  
atòmica, colònia, còmode.
• S’escriuen amb accent 
tancat les paraules gón-
dola, fórmula, pólvora…

d) Paraules agudes  
amb e accentuada 
• S’escriuen amb accent 
obert la majoria de  
paraules que acaben en  
-è, -ès i -èn. 
Per exemple: cafè, anglès, 
comprèn.
• S’escriuen amb accent 
tancat:
 – Les paraules consomé  
i després.
– Alguns mots compostos. 
Per exemple: gairebé, 
només. 
– Algunes formes verbals.
Per exemple: sosté, cantés.

e) Paraules planes  
amb e accentuada 
• S’escriuen amb accent 
obert la majoria de  
paraules.
Per exemple: brètol,
cèntim.
• S’escriuen amb accent 
tancat:
– Les paraules cérvol  
i feréstec.
– Els verbs créixer i néixer.
– Algunes formes verbals.
Per exemple: érem, féssiu.

▶

▶

       fèrtil, tèxtil, dèbil, telègraf, elèctric, cèntim,  

   pètal, autèntic.

                          ésser, néixer, créixer, estiméssim, cantéssiu.

fèrtil, tèxtil, ésser, dèbil, néixer, créixer, estiméssim, telègraf,  
elèctric, cantéssiu, cèntim, pètal, autèntic

 cafè, vuitè, japonès, vostè, setè.

   progrés, donaré, també.

cafè, progrés, vuitè, japonès, donaré, també, vostè, setè

 còlera, crònica, memòria, colònia.

  fórmula, pólvora, tómbola.

còlera, fórmula, pólvora, crònica, memòria, tómbola, colònia

    pròxim, sòlid, mòbil, pròleg, dòcil.

  fóssim, córrer, estómac.

pròxim, fóssim, córrer, sòlid, estómac, mòbil, pròleg, dòcil
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Accent obert: 

Accent tancat: 

Amb accent Sense accent

f) Paraules esdrúixoles 
amb e accentuada  
• S’escriuen amb accent 
obert la majoria de 
paraules.
Per exemple: aritmètica, 
ciència.
• S’escriuen amb accent 
tancat les paraules 
església, témpores, sénia, 
Dénia…

▶

L’accent diacrític  

• L’accent diacrític s’es
criu en algunes d’aquelles 
paraules que segons les 
regles d’accentuació no 
portarien accent, però 
cal distingirles d’altres 
paraules que s’escriuen 
igual però tenen un signi
ficat diferent.
Per exemple: 
– bé (adverbi) / be (‘xai’);
– és (del verb ser) / es 
(pronom);
– mà (‘part terminal del 
braç’) / ma (possessiu);
– més (adverbi de quanti
tat) / mes (‘part de l’any’, 
possessiu);
– món (‘planeta Terra’) / 
mon (possessiu);
– què (pronom interroga
tiu) / que (pronom rela
tiu, conjunció);
– sé (del verb saber) / se 
(pronom);
– sí (afirmació) / si (con
dicional);

▶

7. Accentua totes aquestes paraules esdrúixoles i classifica-les:

comedia, cervola, celebre, esglesia, etcetera, llemena, paciencia, 

ferestega, diferencia, materia, etica, ciencia

8. Classifica les paraules repetides de cada fra se segons que por-
tin o no portin accent. Després escriu el significat de cada paraula.

El febrer és el mes més curt de l’any.
El partit és previst per dimarts; però, si cal, es pot ajornar.
Us ho he dit sovint: no feu ús de la fotocopiadora!
«Què vols?», em preguntà aquella noia que despatxava.
La mare té les herbes per fer-se un te.

comèdia, cérvola, cèlebre, església, etcétera, llémena, paciència, 

feréstega, diferència, matèria, ètica, ciència

 comèdia, cèlebre, etcètera, paciència,  

   diferència, matèria, ètica, ciència.

 cérvola, església, llémena, feréstega.

 més: adverbi de quantitat mes: part de l’any

 és: verb ser es: pronom (es pentina )

 us: pronom ús: substantiu

 què: pronom interrogatiu que: pronom relatiu

 té: del verb tenir te: beguda, infusió
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9. Escriu l’accent diacrític que falta en cada frase:

Quan son les nou em ve la son.

L’Antoni m’ha comentat que ja te te d’importació.

No se si saps que l’Andreu arribarà avui.

Es veu que aquell cavall negre es molt vell.

• De quina categoria gramatical són les paraules amb accent?

9

Amb accent Sense accent

• Classifica les dues 
paraules repetides 
(amb accent i sense) 
de cada frase segons 
que les e o les o siguin 
obertes o tancades:

10. Escriu l’accent diacrític que falta en cada frase:

Recordo be que en el somni sortia un be. 

Deu ser cert que li va costar Deu i ajuda acabar la tanca.

Quan mon pare era jove, va fer la volta al món.

Encara no tens son? Si ja són les dotze de la nit!

Tenen e /o  
oberta

Tenen e /o  
tancada

– són (del verb ser) / son 
(‘acte de dormir’);
– té (del verb tenir) / te 
(‘infusió’, lletra, pronom).
• Algunes formes verbals 
porten accent diacrític.
Per exemple: són, té.
• L’accent diacrític 
s’acostuma a posar en la 
paraula de la parella que 
té la e o la o tancada.
Per exemple:  
– bé (adverbi) / be (‘xai’); 
– són (del verb ser) / son 
(‘acte de dormir’).
Excepcions:
Hi ha parelles en què 
s’accentua la e o la o 
obertes perquè en l’altra 
paraula aquestes vocals 
són àtones o obertes. 
Per exemple: 
 – pèl (‘filaments de la 
pell’) / pel ( per + el );
– sòl (‘superfície de la 
terra’) / sol (‘astre’, ‘sense 
companyia’).

▶

• Classifica les dues 
paraules repetides 
(amb accent i sense) 
de cada frase i 
escriu el significat 
de cada una:

Com són les e i les  
o accentuades?

Recordo bé que en el somni sortia un be. 

Deu ser cert que li va costar Déu i ajuda acabar la tanca.

Quan mon pare era jove, va fer la volta al món.

Encara no tens son? Si ja són les dotze de la nit!

 be bé

 deu Déu

 mon món

 son són

 són: del verb ser     son: acte de dormir

 té: del verb tenir      te: infusió 

sé: del verb saber se: pronom

 és: del verb ser es: pronom

                                     (es pentina) 

 Les paraules amb accent són formes verbals.

Són tancades.

Quan són les nou em ve la son.

L’Antoni m’ha comentat que ja té te d’importació.

No sé si saps que l’Andreu arribarà avui.

Es veu que aquell cavall negre és molt vell.
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Infinitiu Participi

agrair

substituir

envair

constituir

deslluir

La dièresi 

• La dièresi és el signe 
gràfic dels dos puntets 
que s’ha de posar damunt 
la i i la u en alguns casos:
– En situacions en què la u 
sol ser muda (gue, gui, que, 
qui), la dièresi marca que la 
u s’ha de pronunciar.
Per exemple: aigües, pin-
güí, pasqües, obliqüitat. 
– En situacions en què la  
i o la u formarien diftong, 
la dièresi marca que no 
n’han de formar. 
Per exemple: agraïa, amoï-
nar, reüll.
• En alguns temps verbals 
dels verbs acabats en 
vocal + ir, ens estalviem 
la dièresi:
– Quan, per les normes 
d’accentuació, han de dur 
accent. 
Per exemple: conduíem, 
agraíem.
– En l’infinitiu: conduir, 
agrair.
– En el gerundi: conduint, 
agraint.
– En el futur: conduirem, 
agrairem.
– En el condicional: con-
duiria, agrairia.

11. Fes el plural d’aquestes paraules i escriu la dièresi on calgui: 

12. Copia aquestes paraules separant-les per síl·labes i posa la 
dièresi en totes en el lloc corresponent:

13. Omple el quadre amb les formes del participi: 

aigua– 

llengua– 

obliqua– 

ventríloqua– 

vaga– 

Pasqua– 

beca– 

figa– 

crònica– 

barca– 

agraia ▶ 

oida ▶ 

veina ▶ 

coies ▶

beneit ▶ 

diurn ▶ 

peuc ▶

reull ▶

Singular masculí Plural femení

 aigües Pasqües

 llengües beques

 obliqües figues

 ventríloqües cròniques

 vagues barques

  a-gra-ï-a  be-ne-ït

  o-ï-da di-ürn

  ve-ï-na pe-üc

  co-ï-es re-üll

 agraït agraïdes

 substituït substituïdes

 envaït envaïdes

 constituït constituïdes

 deslluït deslluïdes
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Jocs

1. Accentua correctament aquestes frases i després escriu dins de cada quadret 
el nombre que els correspon segons l’ordre de la conversa:

 Hola, Maria! Vens a buscar castanyes?

  Els meus pares son fora, pero els deixare una nota. Cap a quina hora arriba-

rem?

 Porta una bossa de ma per anar-les-hi ficant i algun recipient per posar-hi

  mores, que tambe n’hi ha moltes. Com mes serem, mes en podrem collir.

 Quina casualitat! T’ha vingut d’un pel que no em trobes. Em canvio i vinc.

 Quina il·lusio! Fins ara!

 Cap a les quatre. La meva mare ha preparat un entrepa per a cada un.

2. En aquesta sopa de lletres hi ha deu paraules que han de dur dièresi. Busca-
les i escriu-les correctament:

L P S E U Q S A P

L I X C P K T G X

U E N B Z V E R C

I I U G N I P A R

S A L L U I T I U

A L W J O I F T I

R E U L L P S V L

R A I M D O Q T L

E P A I G U E R A

1  Hola, Maria! Vens a buscar castanyes?

4   Els meus pares són fora, però els deixaré una nota. Cap a quina hora arriba-

rem?

3  Porta una bossa de mà per anar-les-hi ficant i algun recipient per posar-hi

  mores, que també n’hi ha moltes. Com més serem, més en podrem collir.

2  Quina casualitat! T’ha vingut d’un pèl que no em trobes. Em canvio i vinc.

6  Quina il·lusió! Fins ara!

5  Cap a les quatre. La meva mare ha preparat un entrepà per a cada un.

 Pasqües pingüí

 Lluïsa lluït

 lingüista reüll

 agraït raïm

 cruïlla aigüera
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3. Fes un dibuix del significat de cada paraula i escriu una frase amb cada una:

bóta / botabéns/bens mà/ma

té/te sòl/sol

Aquest home és molt ric: posseeix 

molts béns.

El pastor tanca els bens a la cleda. 

No sé pas què té a la mà.

Vols prendre un te?

La parcel·la té un sòl molt fèrtil.

Al pic de l’hivern, el sol no té virtut.

Ens saludàveu amb la mà.

Aquella és ma germana.
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Dictats

1.

– Quan fa mal temps, el vent és fred com el 
gel.
– L’avi és molt vell i només li queda una 
dent.
– Haurien de pintar el tren de gran velocitat 
de color verd.
– Quan es fa fosc, el gos petit plora perquè 
vol mel.
– Avui dia les canonades de les cases ja no 
són de plom.
– S’ha trencat el got de vidre.
– Posa el pot amb les mongetes al foc. 
– Han operat el meu oncle del cor i sovint li 
prenen el pols.

2.

A internet podem trobar llibres que han 
penjat els mateixos autors que els han 
es crit. En La prestatgeria, una gran biblio-
teca virtual de la XTEC, hi podem llegir els 
llibres que han escrit els alumnes d’escoles 
d’arreu de Catalunya. N’hi ha de diversos 
temes. A més, estan carregats d’imatges  
i de vídeos que il·lustren el que expliquen. 
Hi ha biblioteques virtuals on es pot crear 
un conte i llegir recomanacions de llibres 
fetes per altres nens o nenes; també hi ha 
molts fòrums per comentar el que ens ha 
semblat una història i saber què en pensa 
la resta del món.
Però, si encara no sou fanàtics de la lectura 
i el que voleu és poder-vos-hi aficionar, el 
primer que cal fer és dominar el llenguatge. 
A www.edu365.cat us donen un cop de mà 
amb una pila d’activitats interactives.

Preparació del dictat

• Classifica les paraules en negreta 
del text segons el so de la e i de la o.

Preparació del dictat

• Classifica les paraules accentuades:

Agudes

Planes

Esdrúixoles

Amb accent 
diacrític

e /o obertes e /o tancades

 fred got temps fosc

 gel pot vent gos

 tren foc vell plom

 verd cor dent pols

 mel   

 també

 però

 fòrums

 fanàtics

 vídeos

 història

 més què

 món és

               és        mà
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3.

Un grup d’antropòlegs ha descobert una 
tribu, desconeguda fins ara, que viu a la 
selva amazònica. Aquesta tribu viu just a 
la frontera entre el Brasil i el Perú, a l’Amè-
rica del Sud. Per sort, es troba en una àrea 
protegida. Les tribus del Brasil cada cop ho 
tenen més difícil per sobreviu re, per culpa de 
la desforestació de la selva. En les fotogra-
fies dels antropòlegs es veuen una de sena 
de persones de constitució forta i amb bona 
salut, sis cabanes i una zona plantada. 
Encara que sembli increïble, actualment 
encara hi ha grups de persones que no han 
tingut mai contacte amb la resta del món. 

4.

La senyora Alex Smith va arribar a l’aero-
port de Nova York, on hi havia moltes per-
sones amb un cartell a la ma amb els noms 
escrits de les persones que esperaven. La 
senyora Smith va donar-hi una ullada, pero 
enlloc no va veure el seu nom, de manera 
que va sortir per agafar un taxi; la cua era 
llarguissima i va decidir agafar l’autobus 
fins al parc, prop de l’hotel. Com que feia 
un dia assolellat, era agradable caminar. 
En arribar a l’hotel, s’acosta a la recepcio, 
va dir el seu nom i immediatament se li va 
apropar un noi amb un cartell  amb el nom 
d’ella escrit. «Dispensi, dispensi el greu 
error; em pensava que Alex Smith era un 
senyor!». La senyora Alex li va dir
somrient: «No es preocupi».    

Preparació del dictat

• Justifica per què més, increïble  
i món porten accent o dièresi.

més : 

increïble : 

món : 

Preparació del dictat

• En aquest text hi ha sis paraules 
que han de dur accent. Copia-les  
i posa’ls l’accent.

 l’adverbi més s’accentua per 

diferenciar-lo del substantiu mes.

      increïble porta dièresi per 

indicar que la e i la i no formen diftong.

 el substantiu món s’accentua 

per diferenciar-lo del possessiu mon.

mà, però, llarguíssima, autobús, 

acostà, recepció
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Activitats d’ampliació

1. Escriu els accents i les dièresis que falten en les frases següents:

La meva veina ha canviat l’ampolla de buta i el seu net Raul l’ha ajudat.

El mariner frances que te el vaixell al port de Palamos tenia una ferida a la ma.

Quan els homes de pages treballaven al camp de sol a sol, duien la bota per beure.

Els anecs se’n van a joc aixi que s’amaga el sol.

La pluja del mes d’abril és la més beneficiosa; per aixo diuen: «A l’abril cada gota val per mil».

2. Segons on recaigui l’accent, aquestes paraules tenen significats diferents. Demostra 
que entens el significat de cada una fent frases en què almenys surtin dues de les tres 
paraules. 

ànima, anima, animà : 

pàgina, pagina, paginà : 

fórmula, formula, formulà : 

música, musica, musicà : 

màquina, maquina, maquinà : 

3. Omple aquest quadre:

reproduir

agrair

envair

Infinitiu 1a pers.  
sing. cond.  

ind.

1a pers.
pl. cond.  

ind.

2a pers.
sing. imperfet  

 ind.

1a pers.
pl. imperfet  

ind.

 El pare anima el meu germà amb tota l’ànima.

 Quan paginà el llibret s’oblidà la pàgina 25.

   Amb aquesta fórmula tan complicada es formula el  

problema.

 La música del poema la musicà un cantautor famós.

  No sé què maquina per fer funcionar la màquina.

 reproduiria reproduiríem reproduïes reproduíem

 agrairia agrairíem agraïes agraíem

 envairia envairíem envaïes envaíem

La meva veïna ha canviat l’ampolla de butà i el seu net Raül l’ha ajudat.

El mariner francès que té el vaixell al port de Palamós tenia una ferida a la mà.

Quan els homes de pagès treballaven al camp de sol a sol, duien la bota per beure.

Els ànecs se’n van a joc així que s’amaga el sol.

La pluja del mes d’abril és la més beneficiosa; per això diuen: «A l’abril cada gota val per mil».
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Avaluació

Observa aquelles paraules que no has escrit correctament al llarg 
de la unitat i copia-les sense cap error en la columna de l’esquer-
ra. Després fes que te les dictin totes per comprovar que les has 
as similades. Si encara comets algun error, torna-les a escriure cor-
rectament en la columna de la dreta.

Temes  
i activitats

Paraules escrites correctament

Normes  
d’accentuació
Activitat 1

Tipus  
d’accent
Activitats  
2, 3, 4, 5,  
6 i 7

L’accent  
diacrític
Activitats  
8, 9 i 10

La dièresi
Activitats  
11, 12 i 13
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a) 

b) 

c) 

 Observa i respon:

a) fred, fredor, fredolic
b) pa, panet, panera
c) neu, nevar, nevera

• La vocal que es repeteix, sona igual en totes les paraules?

 Observa i respon:

boca, taula, pare, llibre, poma, cotxe

• Com se’n diu del so vocàlic en què acaben totes aquestes paraules? 

• Amb quines lletres es pot escriure aquest so vocàlic?

 Observa i respon:

taules, cadires, artistes, peres, astronautes

• Quina és la darrera vocal d’aquestes paraules?

 

• Quina vocal es repeteix 
en cada família de paraules?

Unitat 2  Les vocals

Observació

La e.

La a.

La e.

Vocal neutra.

Amb la a i amb la e.

No.

És la e.
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1. Copia cada paraula en la fila corresponent segons el so de la 
vocal. Si la paraula té dues vocals, l’hauràs de col·locar en dues 
files diferents assenyalant la vocal que classifiques.

sol, suc, mà, mes, pes, gos, llit, mare, metro, tassa, mico, mona, 
lluç, puré, còmic, cançó, pebre

Activitats

a tònica

a àtona (vocal neutra)

e tònica oberta

e tònica tancada

e àtona (vocal neutra)

i

o tònica oberta

o tònica tancada

o àtona (sona u)

u

2. Classifica les paraules següents segons el so de la o:

pont, olla, porta, forma, pols, món, cargol, auto, camió, sorpresa, 
rètol, gota, arròs, morena, quilo

o oberta o tancada o amb so de u 

Les vocals tòniques 
i les vocals àtones

En català tenim cinc  
vocals (a, e, i, o, u) que 

poden tenir diversos sons:

a tònica         les as

a àtona          la casa

(vocal 

neutra)

e tònica     

e oberta          el pes

e tancada       és bonic

e àtona           es mou

(vocal 

neutra)

        i                  el pis

o tònica       

o oberta           got

o tancada        gos

o àtona            ho sento

(sona u)

         u                 ús

La o àtona

En algunes variants del ca-
talà la o àtona es pro-
nuncia u; això fa que es 
presentin dubtes ortogrà-
fics a l’hora d’escriure o 
o u. Per evitar-ho, podem 
seguir les regles següents:

a) Paraules derivades
 Quan tenim el dubte a 

l’interior d’una paraula, 
cal buscar-ne una altra de 
la mateixa família en què 
la o o la u sigui tònica. 
Per exemple: 
forner ve de forn.

mà, mare, tassa

cançó, tassa, mona

pes, metro, pebre

pebre, mare

llit, mico, còmic

gos, mona, cançó

mico, metro

suc, lluç, puré

mes, puré

sol, còmic

pont

olla

porta

arròs

cargol

forma

pols

món

gota

camió

auto

sorpresa

rètol

quilo

morena
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3. Aparella les paraules i escriu-ne una altra de la mateixa família:

por, foc, fum, punt, dolç, fumejar, dolçaina, fogueig, puntuar, poregós

a)

b)

c )

d)

e)

5. Escriu tres frases on surtin en cada una dues paraules de la 
llista següent:

globus, focus, correu, individu, trofeu, ficus

6. Escriu aquelles accions que acostumes a fer durant un dia:

Em llevo, em rento, 

Casos especials: 
– Els verbs collir, cosir, 
escopir, sortir i tossir no 
segueixen aquesta norma. 
En aquests verbs, malgrat 
que la vocal tònica és u 
(cullo), quan la o és àtona 
escrivim o (collim).
– Hi ha algunes paraules 
de la mateixa família que 
tenen l’arrel diferent. 
Per exemple: joc, joguina, 
però jugar, jugador.

b) Noms i adjectius 
masculins
 Les paraules que acaben 

en -s, -sc, -ç, -tx, -x, -st, 
-xt, -ix, -ig formen el plural 
afegint al singular -os o -s. 
Per exemple: pis–pisos, 
braç–braços, text–textos 
(texts), desig–desitjos 
(desigs).
 Molts noms i adjectius 

masculins acaben en -o 
(que en alguns llocs es 
pronuncia u). 
Per exemple: amo, àudio, 
micro, moto, fondo, maco.
 Totes aquestes paraules 

conserven la o en el plural. 
Per exemple: micro–micros.
Excepcions: 
Però hi ha alguns noms 
i adjectius que s’escriuen 
amb -u final. 
Per exemple: cacau, ingenu.

c) Paraules invariables 
(que tenen una única forma 
per al singular i per al 
plural)
 Acaben en -os: caos, termos.
 Acaben en -us: cactus, 

anus, globus, focus, fetus. 

d) Verbs
La primera persona del 
singular del present 
d’indicatiu en general 
s’escriu amb -o (pronun-
ciada u en alguns llocs).
Per exemple: canto, penso.

4. Escriu el plural de les paraules següents:

mas  

lluç     

reflex  

arbust   

lleig  

lloro     

fresc  

totxo   

pretext  

raig     

bosc  

llaç   

por

foc

fum

dolç

punt

poregós

fogueig

fumejar

dolçaina

puntuar

poruc
Resposta orientativa.

foguera

fumera

endolcir

puntuació

masos

lluços

reflexos

arbustos

lletjos

lloros

frescos

totxos

pretextos

rajos

boscos

llaços

L’individu es passejava en un globus.

El ficus estava il·luminat per un focus.

El trofeu els va arribar per correu.

                                  em vesteixo, em pentino, esmorzo,

estudio, dino, bereno, llegeixo, compro, sopo, miro la televisió, 

endreço la meva habitació, dormo…

Resposta orientativa.
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7. Escriu les paraules següents en dues columnes: 

home, taula, cotxe, llibre, ungla, boca, tigre, cadira, vespre, porta

Masculins acabats en -e  Femenins acabats en -a 

La vocal neutra

En algunes variants del 
català, les vocals a i e en 
posició àtona es pronun-
cien amb el mateix so, 
anomenat vocal neutra 
(no és ni a ni e): pera–Pere.
Això fa que es presentin 
dubtes ortogràfics, però 
per evitar-ho es poden se-
guir les regles següents:

a) Noms i adjectius
 En general, els noms 

i els adjectius masculins 
singulars s’escriuen amb 
-e final. 
Per exemple: metge, 
alumne, pobre, exacte.
 I els femenins singulars 

s’escriuen amb -a final. 
Per exemple: metgessa, 
alumna, pobra, exacta.

8. Omple els espais buits amb la paraula adequada:

                        recte o recta

Segueix la línia  .

                        ampla o ample

El meu abric és molt  .

                            pobre o pobra

El  gosset està malalt. 

                              altra o altre

Vull una  beguda. 

                           negre o negra

Em posaré la samarreta  . 

                 esquerra o esquerre

S’ha trencat el braç  . 

home

cotxe

llibre

vespre

tigre

taula

ungla

boca

porta

cadira

recta

ample

pobre

altra

esquerre

negra
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10. Escriu el significat de cada paraula:

lliura:  

lliure:  

cabra:  

cabre:  

paó:  

peó:   

marcat:  

mercat: 

11. Escriu el singular dels grups de paraules següents:

Els homes amables  
      
Les nenes maques     

Els cotxes negres  
        
Les línies rectes  
   
Els llibres amples   
  
Les mongetes tendres  

9. Escriu què és cada personatge:

La Maria fa curses amb bicicleta; és  .
 
En Pere toca la guitarra; és  .
 
La Lena fa cadires; és  .
 
La Lian fa malabars; és  .
 
En Josep condueix un tramvia; és  .

La Júlia sempre canta; és  .

Excepcions:
– Masculins acabats en
-arca (monarca), -ista 
(ciclista), -ida (insecti-
cida), -ma (problema), -ta 
(pirata).
– Altres masculins: 
guàrdia, paleta, titella, 
goril·la, etc.
– Femenins acabats en
-re (lliure), -ne (solemne),
-me (enorme), -aire (xer-
raire), -ble (amable).
– Altres femenins: jove, 
ximple, acne, etc.
 Paraules de signifi-

cat diferent segons si 
s’escriuen amb -a o amb -e. 
Per exemple: 
espacial–especial.
 Els noms i els adjectius 

que acaben en vocal neu-
tra formen el plural amb 
-es. Per exemple: 
taula–taules,
mapa–mapes,
mare–mares,
ciclista–ciclistes.
Recorda que en alguns 
casos, quan formem el 
plural, ens cal fer canvis 
ortogràfics. 
Per exemple: 
força–forces,
pluja–pluges,
aigua–aigües,
maca–maques,
plaga–plagues.
 Alguns adjectius 

acabats en vocal neutra 
tenen dues formes: una 
per al masculí amb -e, 
i una per al femení amb -a 
(negre–negra).
Però hi ha adjectius que 
tenen una única termi-
nació per al masculí i per 
al femení; els acabats en
-ble, -me, -ne (inflamable, 
enorme, solemne); 
-e (lliure, jove); -a (egoista, 
belga); -aire (xerraire, 
cantaire).

ciclista

guitarrista

cadiraire

malabarista

tramviaire

cantaire

mesura de pes que equival a 400 g.

que té llibertat.

animal amb banyes.

que s’hi pot ficar.

ocell amb una cua com un ventall.

manobre que ajuda un paleta.

que té un senyal.

L’home amable

La nena maca

El cotxe negre

La línia recta

El llibre ample

La mongeta tendra

lloc de moltes parades.
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12. Escriu en plural les frases següents:

El flautista fa desaparèixer la rata.

 fan   les  .

Hi havia una taca a la butaca.

 moltes  a les  .

A la plaça hi ha una xaranga.

 les  hi ha moltes  .

Prenc un bany d’aigua termal lluny de la platja.

 banys d’  lluny de les  .

13. Completa fent una cadena de verbs:

Exemple: Si ell canta, nosaltres cantem.

Si ella salta, tu  .

Si ell  , vosaltres pugeu.

Si ella busca, elles  .

Si ell  , tu menges.

Si ella baixa, nosaltres  .

14. Anota de quina paraula venen els mots següents:

teulada     cafetera  

frescor    cabellera  

fangós    mariner  

agenollar    carnisser  

braçalet     embenar  

b) Verbs
 En les terminacions 

verbals que acaben en 
vocal neutra cal escriure 
-a quan es tracta de 
l’última lletra.
Per exemple: trenca, 
canta, venia.
Excepcions: corre, obre, 
omple, vine.
– Si la vocal neutra no és 
l’última lletra, llavors cal 
escriure -e. Per exemple:  
cantes, veníem, es-
tudiàveu, donaven. 
– Recorda que en alguns 
casos cal fer canvis or-
togràfics:  ç  c, j  g, 
g   gu, c  qu.

c) Paraules derivades
 Quan tenim el dubte a 

l’interior de la paraula, cal 
buscar una altra paraula 
de la mateixa família 
en què la e o la a sigui 
tònica. Per exemple: 
teulada  teula; 
taulada  taula.
 En els verbs podem bus-

car la primera persona del 
present d’indicatiu. 
Per exemple: 
paguem  pago; 
peguem  pego; 
llençar  llenço. 
 Hi ha alguns verbs que 

tenen doble arrel:
jeure/jaure, treure/traure,
néixer/nàixer.

Els flautistes desaparèixer rates

Hi havia taques butaques

A places xarangues

Prenc aigües termals platges

saltes

puja

busquen

menja

baixem

teula

fresc

fang

genoll

braç

cabell

mar

carn

bena

cafè
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Jocs

1. Fes una altra cadena de paraules que comencin i acabin en vocal neutra. 
Fixa’t en l’exemple:

3. Amb les lletres de la paraula següent pots fer paraules noves. Escriu-les a sota.

G O L A F R R AIE

2. Aquesta màquina és molt especial; tu hi fiques una cosa i en surten moltes d’iguals. 
Escriu com quedaran les paraules de l’esquerra quan surtin de la màquina:

pila                                                                                                                                          

tortuga

gata

taronja

figa

foca

balança

esponja

mitja

boca

piles 

espasa

abella

amoreta

empenta

Resposta oberta.

gol, fel, riera, far, figa, ral, fregar, alegria, regal, ala…

tortugues

gates

mitges

taronges

figues

foques

esponges

balances

boques
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  Elles                     .  Tu                         .   Ell                        .

4. Escriu les lletres que falten per completar les paraules de la mateixa família que 
les de l’esquerra:

CAMP

COLZE

PA

PEU

FUM

GEL

BRAÇ

TERRA

PLOMA

A

R

A

E

D

E

N

E

N

S

E

E

E

A

R

T

R

T

A

A

A

A

R

R

M

R

R

5. Completa el quadre següent. Després tria parells de coordenades i fes frases. Fixa’t 
en l’exemple.

A DCB

1

2

3

4

5

Tu truques.

Ell caça.

Elles mengen.

Jo nedo.

Jo rego.

Exemple: A1/D5:   Si jo nedo, elles mengen.

B3/C2:    Si tu        

    

    

P

P

F

G

C

A

E

U

E

B

A

C

U

M

L

R

T

M

O

A

E

P

P

L

Ç

R

L

Z

R

O

E

A

M A

Jo truco.

Jo menjo.

Jo caço. Tu caces.

Tu regues.

Tu menges.

Ell truca.

Ell rega.

Ell menja.

Elles truquen.

Elles cacen.

Elles reguen.

nedes neda neden

caces, ell truca.

Resposta oberta.
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        a

e oberta

e tancada

vocal neutra

        i

o oberta

o tancada

o àtona

       u

Dictats

Un astrònom tenia l’hàbit de sortir cada ves-
pre a camp obert per estudiar els astres. Una 
nit, mentre passejava amb els ulls posats en 
els estels, totalment absort, va caure en un 
pou sec. Mentre es lamentava i cridava, un veí 
el va sentir i s’hi va acostar. Quan el va veu-
re, li va demanar què li havia passat. Quan 
l’astrònom li ho va haver explicat, aleshores 
l’home li va dir: «Amic meu, en saps molt 
d’observar els astres i les constel·lacions que 
hi ha dalt del cel, però no saps mirar on poses 
els peus damunt la Terra».

•  Fixa’t en el so de les vocals de 
les paraules destacades, compta 
quants n’hi ha de cada i anota-ho.

Preparació del dictat1.

• Copia les paraules del text que te-
nen alguna a en posició àtona (si es 
repeteixen, escriu-les un sol cop). 

Preparació del dictat

Per viure i fer-se gran, cal ingerir la substàn-
cia d’un altre ésser viu (animal o planta). Per 
alimentar-nos, els uns vivim depenent dels 
altres: és la cadena alimentària. Si es trenca 
la cadena perquè hi manca un element –que 
ha estat enverinat o contaminat–, tot queda 
pertorbat.
Per exemple: el mussol es menja el pardal, 
que s’ha empassat l’insecte, que s’ha em-
passat la puça, que ha xuclat la saba d’una 
gemma.
No hi ha cap altra solució!

2.

11

5

4

1

26

8

3

1

5

la, substància, animal, planta, 

alimentar-nos, cadena, alimentària, 

trenca, manca, contaminat, queda, 

menja, pardal, empassat, puça, 

saba, una, gemma, altra
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• Copia les paraules del text que 
tenen alguna e en posició àtona (si es 
repeteixen, escriu-les un sol cop).

Preparació del dictat

Quin espectacle!
Al teatre, el dia de l’estrena d’una obra, un 
noi encarregat de controlar la sala s’adona 
que hi ha un home assegut de qualsevol 
manera a la primera fila. Fa mala cara, té els 
cabells ben esbullats, el vestit rebregat i mig 
estripat. El noi s’acosta a l’home i li diu: «Em 
pot ensenyar la seva entrada, si li plau?».
L’home se la treu de la butxaca i la hi ense-
nya. El noi se la mira i li diu: «Però aquesta 
entrada és d’una llotja del segon pis!». I l’ho-
me diu: «Sí, sí, ja ho sé. És d’allà que acabo 
de caure!».

3.

• Pensa de quina paraula ve cada 
una de les següents, busca-la en el 
text i escriu-la on correspongui.

mortal  

regalar  

florista  

groguenc  

plantació  

hospitalari   

malaltia  

arrelament  

valoració  

economista  

Voler comunicar respecte i amistat per mitjà 
dels regals és una mica arriscat. Per exem-
ple: a la Xina, un rellotge és un regal impropi, 
ja que regalar-lo és com desitjar la mort, 
perquè és un objecte que mesura el pas del 
temps; a Itàlia no es poden regalar crisan-
tems, i a Mèxic, flors grogues. A Anglaterra 
dur una planta a un malalt que és a l’hospital 
és ofensiu, perquè vol dir que li augures que 
planti les seves arrels allà. Els americans 
mostren la seva estima amb el valor econò-
mic del regal.

Preparació del dictat4.

espectacle, teatre, el, de, estrena, 

encarregat, que, home, assegut, 

qualsevol, els, esbullats, vestit, 

rebregat, estripat, em, ensenyar, 

entrada, se, ensenya, però, del, 

segon, caure

valor

mort

economia

regal

flor

groc

planta

hospital

malalt

arrel
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Activitats d’ampliació

1. Fes frases amb les paraules que et donem. En cada cas ha de sortir la paraula proposada 
i una altra que sigui de la mateixa família. Fixa’t en l’exemple:

Exemple: Van encendre el foc i van ballar entorn de la foguera.

fum  

coll  

ull   

olla  

ploma  

hoste  

2. Torna a escriure les frases següents passant totes les paraules que puguis al plural:

El mosso de la granja portava el gos al concurs.

Dona’m l’adreça de la teva amiga belga.

Van canviar la vaca per una casa immensa.

El ciclista va ser capaç d’avançar per l’esquerra.

El xicot del despatx compra un peix ben fresc.

3. Escriu el singular de les paraules següents:

llengües, frases, superfícies, taronges, erugues, poetes

La cuina és plena de fum perquè la paella fumeja.

El collaret que l’Aina portava al coll era d’or.

Sort de les ulleres perquè no m’hi veig de cap ull.

Vam agafar l’olla i vam coure una ollada de faves.

El plomatge d’un ocell és el conjunt de plomes que té.

L’hostaler tracta molt bé els hostes.

Els mossos de les granges portaven els gossos als concursos.

Dona’m les adreces de les teves amigues belgues.

Van canviar les vaques per unes cases immenses.

Els ciclistes van ser capaços d’avançar per l’esquerra.

Els xicots dels despatxos compren uns peixos ben frescos.

llengua, frase, superfície, taronja, eruga, poeta

Resposta orientativa.
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Paraules escrites correctament 

Les vocals 
tòniques i les 
vocals àtones
Activitat 1

La o àtona
Activitats 
2, 3, 4, 5 i 6

La vocal 
neutra
Activitats 
7, 8, 9, 10, 11,
12, 13 i 14

Avaluació

Observa aquelles paraules que no has escrit correctament al llarg 
de la unitat i copia-les sense cap error en la columna de l’esquerra. 
Després fes que te les dictin totes per comprovar que les has as-
similades. Si encara comets algun error, torna-les a escriure cor-
rectament en la columna de la dreta.
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  Observa i respon:

a) balcó, cargol, camí, espès
b) dipòsit, xocolata, pèsol, múscul
c) llàgrima, màquina, número, còpia
      
• Quina és la síl·laba tònica de les paraules de cada grup: l’última, la penúltima 
o l’antepenúltima?

a)

b) 

c) 

• Totes les paraules dels grups anteriors duen accent gràfic? Assenyala la resposta 
correcta en cada cas:

a)    SÍ         NO

b)    SÍ         NO

c)    SÍ         NO

  Observa i respon:

a) dipòsit, llàgrima, pèsol 
b) camí, balcó, múscul  

• Com és l’accent de les paraules d’aquests dos grups: obert o tancat?

a)

b)

Unitat 3  L’accentuació

Observació

L’última.

La penúltima.

L’antepenúltima.

Obert.

Tancat.

NO

NO

SÍ



30

2. Separa les paraules d’aquesta cadena i copia-les. Fixa’t que 
totes són planes. 

3. Les paraules esdrúixoles d’aquestes frases no estan col·locades en el lloc que els 
correspon. Copia cada frase amb la paraula esdrúixola correcta.

La ciència de tallar gespa s’ha espatllat.
Vull una mòmia del conte que has escrit.
La màquina era dins un sarcòfag.
He anat al museu de la còpia.

1. Assenyala i copia les paraules agudes d’aquest grup:

matí, pantalons, pèsols, puré, mató, cafè, retall, germà, camió, 
jardí, àlbum, sabata, túnel, comèdia, bèsties, núvol, algú, ocell, 
avió, sípies, màquines

Activitats

  pèsolsmaletaàlbumcasasatèl·littulipatúnelnúvolplàstic

Classificació de les 
paraules segons la 
posició de la síl·laba 
tònica

 En les paraules agudes 
la síl·laba tònica és 
l’última.
Per exemple: ur-bà, 
llu-mí, sal-ta-ré.
 En les paraules planes 

la síl·laba tònica és la 
penúltima.
Per exemple: à-nec, 
nú-vol, di-fí-cil.
 En les paraules 

esdrúixoles la síl·laba 
tònica és l’antepenúltima.
Per exemple: mí-mi-ca, 
llà-gri-ma, mò-mi-a.

matí, pantalons, puré, mató, cafè, retall, germà, camió, jardí, algú, 

ocell, avió

pèsols - maleta - àlbum - casa - satèl·lit - tulipa - túnel - núvol - plàstic

La màquina de tallar gespa s’ha espatllat.

Vull una còpia del conte que has escrit.

La mòmia era dins un sarcòfag.

He anat al museu de la ciència.
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Normes 
d’accentuació

 Les paraules agudes 
s’accentuen quan acaben 
en alguna de les termina-
cions següents: a, e, i, o,  
u, as, es, is, os, us, en i in.
 Les paraules planes 

s’accentuen quan no aca-
ben en cap de les termina-
cions anteriors.
 Les paraules esdrúi-

xoles s’accentuen totes.

4. Classifica les paraules en agudes, planes i esdrúixoles:

àncora, carbó, llapis, ocell, música, àliga, formatge, carro, arròs, 
càntir, pastís, àvia, ciència, puré, pera

5. Posa accent quan calgui:

Agudes Planes Esdrúixoles

6. Totes les paraules que hi ha a continuació són agudes. Copia només les que han d’anar 
accentuades posant-hi l’accent corresponent:

cigro, carbasso, safra, espinacs, llardons, rovello, codony, melo, entrepa, estofat, pinyo, 
canelons, xampinyo, embotit, pernil, garro, cuixot, faisa, pao

Agudes Planes Esdrúixoles

dif cil

cam 

estoig

volca

pages

aixo

plastic

tempesta

diposit

nuvol

gracia

maquina

tombola

termometre

fabrica

í

í

à

è

ò

à

ò

ú

à

à

ó

ò

à

carbó

ocell

arròs

pastís

puré

llapis

formatge

carro

càntir

pera

àncora

música

àliga

àvia

ciència

cigró, carbassó, safrà, rovelló, meló, entrepà, pinyó, xampinyó, garró, faisà, paó
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7. Totes les paraules que hi ha a continuació són planes. Copia només les que han d’anar 
accentuades posant-hi l’accent corresponent:

atic, retol, plaça, optic, mobil, pista, cabina, helicopter, cartera, maleta, diposit, embol, 
cotxe, estarter, mapa, rodes, pneumatic, llanta, claxon, botzina, gasolina, camping

8. Totes les paraules que hi ha a continuació són esdrúixoles. Copia-les amb l’accent 
corresponent:

arbitre, nautica, memoria, paciencia, pel·licula, mimica, musica, harmonica, publica, 
manega, copia, bruixola, tombola, bestia, llagrima, matricula, especie, practica

9. En cada frase de les que hi ha a continuació hi falten dos accents. Copia-les i posa els 
accents on correspongui:

Tinc un boligraf de plastic.
Cada mati faig gimnastica.
El meu vei ha posat geranis al balco.
La fabrica encen les calderes cada dia.
A la tombola em va tocar una bestia de roba.
El music toca el violi.

àtic, rètol, òptic, mòbil, helicòpter, dipòsit, èmbol, estàrter, pneumàtic, clàxon, càmping

àrbitre, nàutica, memòria, paciència, pel·lícula, mímica, música, harmònica, pública, 

mànega, còpia, brúixola, tómbola, bèstia, llàgrima, matrícula, espècie, pràctica

Tinc un bolígraf de plàstic.

Cada matí faig gimnàstica.

El meu veí ha posat geranis al balcó.

La fàbrica encén les calderes cada dia.

A la tómbola em va tocar una bèstia de roba.

El músic toca el violí.
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10. En aquest text hi falten els accents. Copia’l posant els accents allà on calgui:

Vam agafar el cami, pero es va posar a ploure. Vam treure un plastic per no mullar-nos, pero 
es feia dificil tapar-nos del tot i ens vam acostar a una casa de pages buscant proteccio. 
Algu ens va veure des del balco i va obrir la porta de casa seva. Contents li vam donar les 
gracies per la seva atencio.

11. Classifica les paraules següents segons que portin accent 
obert o tancat:

ànec, núvol, camió, cinquè, feréstega, sarró, tomàquet, memòria, 
algú, país, néixer, perquè, però, grogós, urbà, mànega

Accent obert Accent tancat

Tipus d’accent 
gràfic

Hi ha dos tipus d’accents: 
 L’accent obert o greu (`), 

que es posa sobre la a 
(gràcia, italià), la e oberta 
(satèl·lit, cafè) i la o oberta 
(arròs, còsmic).
 L’accent tancat o agut 

que es posa sobre la i 
(camí, baratíssim), la u 
(núvol, algú), la e tancada 
(església, també) i la o 
tancada (torró, córrer).

Les vocals e i o, com heu 
vist, poden dur els dos 
tipus d’accent, segons 
si la vocal tònica que cal 
accentuar és oberta o 
tancada.
Per exemple: pèl, pèsol, 
anglès, això, còpia, colò-
nia; o bé, més, rebé, faré, 
meló, fórmula, cançó.

(´),

Vam agafar el camí, però es va posar a ploure. Vam treure un plàstic per no mullar-nos, 

però es feia difícil tapar-nos del tot i ens vam acostar a una casa de pagès buscant 

protecció. Algú ens va veure des del balcó i va obrir la porta de casa seva. Contents li vam 

donar les gràcies per la seva atenció.

ànec

cinquè

tomàquet

memòria

perquè

però

urbà

mànega

núvol

camió

feréstega

sarró

algú

país

néixer

grogós
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13.  Aplicant les normes d’accentuació, accentua les formes 
verbals que calgui:

• sortia, sorties, sortia, sortiem, sortieu, sortien

• caure, cauras, caura, caurem, caureu, cauran

• menjaria, menjaries, menjaria, menjariem, menjarieu, menjarien

• cantes, cantessis, cantes, cantessim, cantessiu, cantessin

• capiga, capigues, capiga, capiguem, capigueu, capiguen

12. Col·loca les paraules en la columna corresponent:

carbó, memòria, algú, puré, mímica, llumí, feréstega, perquè, grogós, però, cançó, església, 
llàgrima, telèfon, mòmia, revés, satèl·lit, això, ànec, arròs, urbà, difícil, música, camió, ciència

14. Diferencia els parells de paraules següents amb un accent que assenyali el canvi de la 
síl·laba tònica. Fes frases amb aquests parells de paraules.

Exemple: Si m’ajudes a caure, de segur que cauré.

angles / angles

secretaria / secretaria

esquerra / esquerra

poses / poses

veure / veure

Accent obert Accent tancat

a e oberta o oberta i u e tancada o tancada

Les paraules poden tenir 
diferents significats 
segons on recaigui la 
síl·laba tònica.
Per exemple: 
angles/anglès;
poses/posés.

llàgrima

ànec

urbà

perquè

telèfon

satèl·lit

ciència

memòria

però

mòmia

això

arròs

mímica

llumí

difícil

algú

música

puré

feréstega

església

revés

carbó

grogós

cançó

camió

En els angles de l’habitació hi ha escrits en anglès.

La secretària arregla papers a la secretaria.

És esquerrà i seu sempre a la part esquerra de l’aula.

Si es posés a ploure, et poses l’anorac.

Ja no et veuré si tu no em vens a veure.

• sortia, sorties, sortia, sortíem, sortíeu, sortien

• cauré, cauràs, caurà, caurem, caureu, cauran

• menjaria, menjaries, menjaria, menjaríem, menjaríeu, menjarien

• cantés, cantessis, cantés, cantéssim, cantéssiu, cantessin

• càpiga, càpigues, càpiga, capiguem, capigueu, càpiguen

Resposta orientativa.
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Jocs

1. Completa un quadre com aquest amb el mínim de temps possible. Fixa’t en 
l’exemple.

2. Combina algunes d’aquestes síl·labes i et sortiran noms d’animals. Classifica’ls 
en dues columnes i posa els accents allà on calgui:

A NE HI CA PO TAM GA PO MOS ES CA 
QUI ROL GAR BRIT PIN BA LI O VOL RI CER
GÜI E O FANT LLE LE TI GOL TAU CAR  FAL 
BUR LLO RO FA BA RA GRE POL TOR PO NEC

Paraules agudes Paraules planes

Paraula aguda

animal

planta

arbre

menjar

ciutat

verdura

fruita

peix

ocell

objecte

Paraula plana Paraula esdrúixola

vaca

Resposta orientativa.

esquirol

blat

arròs

avet

Mataró

espinacs

albercoc

salmó

gafarró

despertador

cactus

pollastre

alzina

Barcelona

bledes

poma

sardina

oreneta

rellotge

tórtora

alfàbrega

albergínia

magnòlia

València

endívia

síndria

rèmora

àliga

màquina

elefant

esquirol

voltor

cargol

lloro

hipopòtam

mosca

ànec

Resposta orientativa.
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3. Quan les paraules surten d’aquesta màquina es classifiquen segons que 
tinguin l’accent obert o l’accent tancat. Posa-la en funcionament.

4. Uneix les paraules planes:

carro

carbó

càntir

termòmetre

això

àncora

gàbia

pagès                                                        

encén

córrer

còpia

núvol

camí                                                                               

sandàlies

Accent obert

Accent tancat

dipòsit

camí

estoig

màquina
volcà

difícil

núvol

llapis

fàbrica

gràcia

pagès

formatge

música
plàstic

tempesta

pera

gàbia, pagès, còpia, sandàlies

encén, córrer, núvol, camí
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Paraules agudes Paraules planes Paraules esdrúixoles

Dictats

Aquest dissabte al matí he acompanyat la 
meva àvia al mercat. Pel camí m’ha explicat 
què hi haurà per dinar. Farà una crema de 
pèsols, sípia a la planxa i mató amb mel. 
Mmmm, me’n lleparé els dits! Després, l’àvia 
s’ha aturat a prendre una orxata i a mi m’ha 
deixat prendre un batut de xocolata ben 
espès.

Preparació del dictat

• Classifica les paraules desta-
cades del text en agudes, planes 
i esdrúixoles:

1.

Preparació del dictat

• Assenyala les paraules agudes 
del text i classifica-les en dos grups:

Paraules agudes amb accent: 

Paraules agudes sense accent: 

2.

La mare traurà el meu germà a passejar pel 
parc i jo els acompanyaré. Però abans de sortir 
acabaré els deures. Jugaré una estona pel 
parc i després, de camí de tornada, demanaré 
a la meva mare de passar prop de la construc-
ció que hi ha al carrer de sota, on es veuen tot 
de màquines, una grua i un camió.

matí

mató

lleparé

batut

crema

pèsols

planxa

àvia

sípia

       traurà, germà, acompanyaré, però, acabaré, jugaré, 

després, camí, demanaré, construcció, camió.

         passejar, parc, abans, sortir, passar, carrer.

La mare traurà el meu germà a passejar pel 
parc i jo els acompanyaré. Però abans de sortir 
acabaré els deures. Jugaré una estona pel 
parc i després, de camí de tornada, demanaré 
a la meva mare de passar prop de la construc-
ció que hi ha al carrer de sota, on es veuen tot 
de màquines, una grua i un camió.
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Preparació del dictat

• Assenyala les paraules 
accentuades i classifica-les:

3.

Preparació del dictat

• Assenyala les paraules agudes 
d’aquest text que porten accent. 
Després classifica, segons la ter-
minació, un mínim de 20 paraules 
agudes accentuades que trobis en 
els quatre textos.

4.

Paraules agudes amb accent: 

Paraules planes: 

Paraules esdrúixoles: 

a, e, i, o, u: 

as, es, is, os, us: 
en, in: 

La mestra va fer anys la setmana passada 
i tots la vam felicitar. Jo li vaig dur una rosa del 
meu jardí. Algú altre li va dur un gerro. També 
li vàrem regalar dibuixos fets per nosaltres 
i ella en va fer una exposició a l’escola; ara diu 
que se'ls enganxarà en un àlbum. A la tarda, 
entre tots, vam representar una comèdia on els 
personatges eren bèsties. Ens ho vam passar 
molt rebé i ens vam fer un tip de riure.

A través del telescopi veig un satèl·lit que es 
mou per l’espai; segueix un camí. Ara passa 
prop d’Orió. Allà dalt no es troba amb cap 
túnel ni cap entrebanc. Tot i això, un núvol el 
tapa i el deixo de veure. Després torno a mirar 
el cel amb el telescopi per si el puc tornar a 
veure, però el que veig és un llum que s’encén 
i s’apaga: és un avió que aterrarà a l’aeroport 
que hi ha prop d’aquí.

       jardí, algú, també, exposició, enganxarà, rebé.

       vàrem, àlbum.

   comèdia, bèsties.

         matí, camí, haurà, farà, mató, lleparé, traurà, germà, acompanyaré, però,
acabaré, jugaré, demanaré, construcció, camió, jardí, algú, també, exposició,  
enganxarà, rebé, Orió, allà, això, avió, aterrarà, aquí.

      espès, després, través.
           s’encén.

La mestra va fer anys la setmana passada 
i tots la vam felicitar. Jo li vaig dur una rosa del 
meu jardí. Algú altre li va dur un gerro. També 
li vàrem regalar dibuixos fets per nosaltres 
i ella en va fer una exposició a l’escola; ara diu 
que se'ls enganxarà en un àlbum. A la tarda, 
entre tots, vam representar una comèdia on els 
personatges eren bèsties. Ens ho vam passar 
molt rebé i ens vam fer un tip de riure.

A través del telescopi veig un satèl·lit que es 
mou per l’espai; segueix un camí. Ara passa 
prop d’Orió. Allà dalt no es troba amb cap 
túnel ni cap entrebanc. Tot i això, un núvol el 
tapa i el deixo de veure. Després torno a mirar 
el cel amb el telescopi per si el puc tornar a 
veure, però el que veig és un llum que s’encén 
i s’apaga: és un avió que aterrarà a l’aeroport 
que hi ha prop d’aquí.
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Activitats d’ampliació

1. En cada una de les frases següents hi falten tres accents. Posa’ls on correspongui:

Rentare el got de plastic amb sabo.

L’urba no deixa que el camio trepitgi la gespa del jardi.

Si viatges pel mon, aprendras angles i frances.

L’avia es pren el cafe amb un pastis de maduixa.

Si fas memoria, recordaras la lliço.
  

2. Pensa paraules i omple el quadre següent:

3. Copia aquest diàleg afegint-hi les vocals que hi falten amb els accents que calgui per tal 
que es pugui llegir sense dificultats:

Hl, Mrc! Dm nr l cnm mb n Mrt. Vldrs vnr?

Grcs, pr n pdr; h d’nr a fr gmnstc.

Dncs j t trcr pr qdr pr a l’xcrs d dmng.

Fntstc! Tnc l mtxll prprd. Fns avt!

Paraules agudes
  amb accent          sense accent

Paraules planes
  amb accent           sense accent

Paraules esdrúixoles

carbó

Resposta orientativa.

matí

espès

filet

pelut

meitat

càstig

mànec

rígid

espelma

arbre

pausa

endívia

farmàcia

píndola

−Hola, Marc! Demà aniré al cinema amb en Martí. Voldràs venir?

−Gràcies, però no podré; he d’anar a fer gimnàstica.

−Doncs ja et trucaré per quedar per a l’excursió de diumenge.

−Fantàstic! Tinc la motxilla preparada. Fins aviat!

Rentaré el got de plàstic amb sabó.

L’urbà no deixa que el camió trepitgi la gespa del jardí.

Si viatges pel món, aprendràs anglès i francès.

L’àvia es pren el cafè amb un pastís de maduixa.

Si fas memòria, recordaràs la lliçó.
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Avaluació

Observa aquelles paraules que no has escrit correctament al llarg 
de la unitat i copia-les sense cap error en la columna de l’esquerra. 
Després fes que te les dictin totes per comprovar que les has assi-
milades. Si encara comets algun error, torna-les a escriure correc-
tament en la columna de la dreta.

Temes 
i activitats

Paraules escrites correctament 

Classificació 
de les 
paraules 
segons la 
posició de 
la síl·laba 
tònica
Activitats 
1, 2, 3 i 4

Normes 
d’accentuació
Activitats 
5, 6, 7, 8, 9 i 10

Tipus d’accent 
gràfic
Activitats 
11, 12, 13 i 14
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 Classifica els sintagmes segons que els articles estiguin apostrofats o no:

la llibreta, l’armari, la universitat, l’hort, l’home, l’esmorzar, l’onada, l’herba, 
la humitat, la imatge, el sobre, la Isabel

   Amb apòstrof   Sense apòstrof 

• Totes les paraules que comencen amb vocal tenen l’article apostrofat?

 Classifica els sintagmes segons que la preposició de estigui apostrofada o no:

un bri d’herba, una olla de grills, un setrill d’oli, un cap de trons

   Amb apòstrof   Sense apòstrof 

Unitat 4 L’apòstrof

Observació

 Observa i completa:

He escrit una nota al Pere.   al 5   1 

La planta del menjador creix molt ràpid.   del 5   1 

La Carla passeja pel parc.   pel 5   1 

l’armari

l’hort

l’home

l’esmorzar

l’onada

l’herba

la llibreta

la universitat

la humitat

la imatge

el sobre

la Isabel

No.

un bri d’herba

un setrill d’oli

una olla de grills

un cap de trons

el

de el

per el

a
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Activitats

1. Escriu l’article amb la forma corresponent en cada cas:

helicòpter 

gelat

hotel  

cotxe 

gegant

hivern

ase

panet 

oli

hemisferi

estadi

oncle

 el           l’

2. En aquestes frases les paraules s’han enganxat. Separa-les i apostrofa els articles si cal:

Lhelicòptervolacapalhospital.

Lonclepujaamblascensor.

Lullemfapampallugues.

LosdelzoomiralArnau.

L’apòstrof

 L’article el s’apostrofa 
davant de paraules que 
comencen amb vocal o h.
Per exemple: l’ordinador, 
l’home, l’hipopòtam.

3. Escriu l’article amb la forma corresponent en cada cas:     

aranya

història

esquena

illa

cullera

poma

ungla

carn

infusió

Irene

oficina

col                      

universitat         

ironia                  

hora

 L’article la s’apostrofa 
davant de paraules que 
comencen amb vocal 
o h. Però no s’apostrofa 
davant de paraules feme-
nines que comencen amb 
i, u, hi, hu àtones.
Per exemple: l’ona, 
l’herba, l’illa, l’ungla, 
l’Índia, però la humitat, 
la Isabel, la universitat.

el

el

l‘

l‘

l'

l‘

l‘

l‘

l'

el

el

l‘

L’oncle puja amb l’ascensor.

L’ull em fa pampallugues.

L’os del zoo mira l’Arnau.

l‘

l‘

la

l‘

la

la

la

l‘

la

la

l‘

la

la

la

l'

L’helicòpter vola cap a l’hospital.
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6. Escriu l’article corresponent en cada cas:
 
     el la         l’

A  excursió que vam fer amb  escola ens ho vam passar molt bé. A  hora del 

descans vaig seure a  ombra de  alzina mil·lenària amb  Oriol i  Marta, i 

vam explicar-nos històries i acudits. Jo vaig explicar  història de  Elena i  Carles. 

 acudit de  Marta va ser el més divertit: «Va entrar en un cafè i xap!».

4. En aquestes frases les paraules s’han enganxat. Separa-les 
i apostrofa els articles si cal:

Lamanidadetomàquetésbonaperalasalut.

LaIsabelcomençaatreballaraloficina.

Lungladelditgrosésllarga.

Làguilavolamentrebuscaunapresa.

5. Classifica els sintagmes segons que es refereixin a coses masculines o a coses femenines:

la higiene 
l’himne  
l’invent

la utilitat

l’univers  
l’hípica                  

la invasió
l’urna

l’insecte
l’uniforme

l’infern
l’única

Sintagmes masculins  Sintagmes femenins

L’amanida de tomàquet és bona per a la salut.

L’àguila vola mentre busca una presa.

La Isabel comença a treballar a l’oficina.

L’ungla del dit gros és llarga.

la invasió

l’univers

l’insecte

l’uniforme

l’infern

l’himne

l’invent

l’hípica

l’urna

l’única

la higiene

la utilitat

l‘ l‘ l‘

l‘ l‘ l‘ la

la l‘ el

L‘ la
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7. Escriu els contraris d’aquests sintagmes nominals o grups nominals:

la paciència / 

la capacitat / 
 
la possibilitat / 

la responsabilitat / 

la comoditat / 
 
la prudència / 

la justícia / 

8. Classifica aquests grups de paraules segons que portin d’ o de:

vacances d’estiu
test de margarides
ampolla de vidre
manat d’herbes
cançó de moda
bosc d’alzines
mes de gener
roba d’hivern

Sintagmes amb d’  Sintagmes amb de

9. Escriu de o d’ segons convingui:

mal  cap

melmelada  albercoc

vaig  tort

mal  estómac

gelat  xocolata

paret  heura

 La preposició de 
s’apostrofa davant de 
paraules que comencen 
amb vocal o h.
Per exemple: 
una taca d’humitat, 
una cadena d’or.

10. Relaciona els sintagmes de l’esquerra amb els noms de la dreta fent servir de o d’ 
segons correspongui:

Exemple: el bosc d’alzines

tonyina
alzines
entrada

llana

el bosc
una llauna 
un jersei 
la porta 

la impaciència

la incapacitat

  la impossibilitat

la incomoditat

la irresponsabilitat

la imprudència

la injustícia

vacances d’estiu

manat d’herbes

bosc d’alzines

roba d’hivern

test de margarides

ampolla de vidre

cançó de moda

mes de gener

de

d‘

de

d‘

de

d‘

una llauna de tonyina

un jersei de llana

la porta d‘entrada
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11. Completa amb la forma convenient. En alguns casos hauràs 
de fer servir més paraules:

 als  al a l’

La Marta va  concert.

 aeroport.

Ella escriu una postal  professors.

 Arnau.

 dels  del de l’
              

En Pau ve  poble.

 hospital.

Espera’t a la parada  tren.

 autobusos.

 pels       pel      per l’

El vaixell navega  mar.

 oceà.

Es perd  carrers.

 horitzó.

Les contraccions

 Una contracció es forma 
quan es troben les prepo-
sicions a, de, per i per a 
amb els articles el o els. 
a + el  al (Va al col·legi.)
a + els  als (Va als cava-
llets.)
de + el  del (El rellotge és 
del pare.)
de + els  dels (Les bici-
cletes són dels germans.)
per + el  pel (Passejo pel 
parc.)
per + els  pels (Em perdo 
pels camins.)
per a + el  per al (Aques-
ta nina és per al Bru.)
per a + els  per als (Això 
és per als meus pares.)
– Quan l’article el ha 
d’anar apostrofat, llavors 
no es fa la contracció.
Per exemple: 
Va a l’institut. / La camisa 
és de l’oncle. / Passo per 
l’hort. / L’orxata és per a 
l’Anna.

al

En alguns casos, resposta orientativa.

Vaig a l’

als

Dona això a l’

del

del

El van portar de l’

És l’estació dels 

pel

pels

Avançaven per l’

El sol es va amagar per l’
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12. Assenyala les contraccions que hi ha en aquestes frases:

Anirem al mercat a comprar fruita del dia.

El nen del primer pis va travessar el carrer pel pas de vianants. 

He caminat pel camí del costat del llac.

A l’estiu soparem al terrat.

En Pere endreça els mitjons del calaix.

Ha tret una àmfora del mar.

13. Completa amb la contracció que correspongui:

            can      ca n’      cal       ca l’

Sortint de cal notari anirem a ca l’adroguer.

Per anar a can Basté s’ha de passar per davant de ca n’Oliver.

Avui dinarem a ca l’oncle i prendrem cafè a cal meu cosí.

El jardí de ca n’Aulet és a tocar de can Serra.   

14. Canvia cada paraula en negreta per alguna de les següents fent els canvis correspo-
nents dins la frase:
        
  avi         hort        Argentina       abril        estadi

Vaig al camp a collir flors de color vermell.
He comprat un regal per al pare.
Pel maig faré un viatge a l’Índia.
Vaig corrent fins al camp.
Vaig comprar l’hamaca al Brasil.

 La partícula ca (reduc-
ció de la paraula casa) 
forma contracció amb els 
articles el, els, en.
ca + el  cal (Vaig a cal 
metge.)
ca + els  cals (Vaig a cals 
Farigola.)
ca + en  can (Vinc de can 
Joan.)
– Quan l’article el o en ha 
d’anar apostrofat, llavors 
no es fa la contracció.
Per exemple: 
Vaig a ca l’Oller. / 
Vinc de ca n’Ernest.

Vaig a l’hort a collir flors de color vermell.

He comprat un regal per a l’avi.

Per l’abril faré un viatge a l’Índia.

Vaig corrent fins a l’estadi.

Vaig comprar l’hamaca a l’Argentina.

Sortint de cal notari anirem a ca l’adroguer.

Per anar a can Basté s’ha de passar per davant de ca n’Oliver.

Avui dinarem a ca l’oncle i prendrem cafè a cal meu cosí.

El jardí de ca n’Aulet és a tocar de can Serra.   

Anirem al mercat a comprar fruita del dia.

El nen del primer pis va travessar el carrer pel pas de vianants. 

He caminat pel camí del costat del llac.

A l’estiu soparem al terrat.

En Pere endreça els mitjons del calaix.

Ha tret una àmfora del mar.
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Jocs

1. Escriu el missatge d’aquest cal·ligrama: 

2. En aquestes frases les paraules s’han enganxat. Separa-les i posa apòstrofs 
allà on calgui:

                    Latramuntanaéselventquevedelnord.  

      Elllevantéselventdelest.

Elmigjornéselventquebufadels
ud.

Elponenté
selventdelo

est.

Labruixa  de
lca

ste
llp

re
pa

ra
un

a pocióperalsvisitantsper q uènoesmareginvolantpelcelamblescombramàgica. 
La bruixa del castell prepara una poció per als visitants perquè no es maregin 

volant pel cel amb l’escombra màgica.

La tramuntana és el vent que ve del nord.

El llevant és el vent de l’est.

El migjorn és el vent que bufa del sud.

El ponent és el vent de l’oest.
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3. Completa les respostes seguint el model:

Exemple: 

D’on vens?

D’on surten els capgrossos?

Per a qui treballes?

Per a qui és el menjar?

On portes la motxilla?

A qui ho envies?

 museu.

 ous.

 meu germà.

 gos.

 esquena.

 Albert.

On vas? Vaig al cinema.

4. Combinant els mots següents et sortiran topònims compostos. Escriu-los 
afegint-hi les preposicions i els articles que facin falta:

Bas 
        Àneu     Castelló   

Ebre       Urgell 

Platja     Vall     Esterri 
Empúries     Aro 

Seu    Delta

Vinc del

Surten dels

Treballo per al

És per al

La porto a l’

Ho envio a l’

La Vall d’en Bas

La Seu d’Urgell

Castelló d’Empúries

Platja d’Aro

Delta de l’Ebre

Esterri d’Àneu
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Dictats

L’Elena pinta a l’aquarel·la.

El far de Cap de Creus orienta els navegants.

Abans d’anar al cinema, passarem per cal sabater.

L’avi de la Irina toca l’harmònica.

L’explosió va escampar els paperets per sobre l’herba.

En el vaixell hi havia garrafes d’oli del Penedès.

Preparació del dictat

• Encercla els articles, les 
preposicions de apostrofades 
i les contraccions amb colors 
diferents.

1.

L’euro és la moneda d’alguns dels estats de la Unió 
Europea. Es va començar a utilitzar en monedes i bit-
llets a partir de l’1 de gener del 2002. La introducció de 
l’euro en substitució de diverses monedes estatals ha 
estat la reforma monetària més destacada a Europa 
durant l’època moderna. 

Preparació del dictat

• Classifica en el quadre els 
sintagmes destacats del text.

Sintagma amb l’ Sintagma amb la

2.

l’euro

l’1

l’euro

l’època

la moneda

la Unió Europea

la introducció

la reforma

L’Elena pinta a l’aquarel·la.

El far de Cap de Creus orienta els navegants.

Abans d’anar al cinema, passarem per cal sabater.

L’avi de la Irina toca l’harmònica.

L’explosió va escampar els paperets per sobre l’herba.

En el vaixell hi havia garrafes d’oli del Penedès.

 Articles
 Preposicions de apostrofades
 Contraccions
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Gràcies al petroli tenim una vida millor. 
Però el petroli algun dia o altre s’acabarà 
i les persones haurem de trobar la manera 
d’aconseguir l’energia necessària a través del 
sol, de l’aigua, del vent, de les marees… 
Amb una bona utilització d’aquestes energies 
renovables n’hi haurà prou per aconseguir 
benestar per a tota la humanitat.

Preparació del dictat

• Per què no s’apostrofa l’article 
que va al davant de la paraula 
humanitat?

d’ + paraula        contracció + paraula

3.

El noi de cal Pau jugava a la plaça amb el 
monopatí. De sobte, del revolt va sortir una 
moto i el va fer caure. Es va donar un cop al 
cap i va perdre la consciència. Els veïns de 
seguida van avisar l’ambulància. Després 
d’estar vint-i-quatre hores en observació a 
l’hospital, li donaren l’alta mèdica. El metge 
li va recomanar que sempre que anés en 
monopatí utilitzés el casc. 

Preparació del dictat

• Copia els sintagmes del text que 
tinguin algun apòstrof o contracció.

4.

• Classifica en el quadre els grups de paraules destacats del dictat:

d’aconseguir

d’aquestes

del sol

del vent

cal Pau 

del revolt 

al cap 

l’ambulància 

d’estar vint-i-quatre hores 

l’hospital

l’alta mèdica

Perquè l’article la no s’apostrofa 

davant i/u àtones.
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Activitats d’ampliació

1. Completa amb el, la, l’, de o d’ i després relaciona les dues columnes:
  
                                                              

•  es troba en perill  extinció.

•  és  color blanc.

•  s’ha menjat  albercoc.

•  corre per  muntanya.

•  és un llum  oli.

2. Escriu en singular aquests sintagmes:

els homenatges   
           
les històries                

els horrors                   

els instruments             

els herois  

les últimes              

els ideals                

les invasions       

les il·lusions            

els enemics         

3. Completa aquestes frases amb el, la, l’, de o d’:

Omple  got  aigua i fica  ampolla a  nevera.

 Dora tenia una picada  abella a  esquena.

 Irene va arribar a  estació  autobusos un quart  hora tard.

A  hora  sopar,  pare va preparar  amanida  enciam.

 Isabel agafa  autobús per anar a  Universitat  Barcelona. 

 germana de  Eduard  •                                  

 elefant de  Àfrica  •                                                    

 euga  casa  •                                                    

 uniforme de  infermera  •                              

 llum del jardí  • 

La l‘

L‘ l‘

L‘ de

L‘ la

El

l‘

d‘

de

d‘

la

l’homenatge

la història

l’horror

l’instrument

l’heroi

l’última

l’ideal

la invasió

la il·lusió

l’enemic

el d‘ l‘ la

La d‘ l‘

La l‘ d‘ d‘

l‘ de el l‘ d‘

La l‘ la de



52

Avaluació

Temes 
i activitats

Paraules escrites correctament 

L’apòstrof 
(article el)
Activitats 
1 i 2

L’apòstrof 
(article la)
Activitats 
3, 4 i 7

L’apòstrof 
(preposició 
de)
Activitats
8, 9 i 10

Les 
contraccions
Activitats 
11, 12, 13 i 14

L’apòstrof 
(articles el i la)
Activitats
5 i 6

Observa aquelles paraules que no has escrit correctament al llarg 
de la unitat i copia-les sense cap error en la columna de l’esquerra. 
Després fes que te les dictin totes per comprovar que les has assi-
milades. Si encara comets algun error, torna-les a escriure correc-
tament en la columna de la dreta.



Món
ortogràfic

53

Unitat 5  La G, la J i la X

    Observa i respon:

gat, gos, groc, glop, guàrdia

• Quines lletres hi ha darrere de g? 

guepard, guix

• Quines lletres hi ha darrere de gu? 

joc, gerani, gibrell, just, jardí

• Quines vocals hi ha darrere de j ?  I darrere de g? 

xiulet, dibuix, gronxar, ganxo, peix, caixa, teixit, xarop

• Hem escrit amb x... 

• Hem escrit amb ix... 

 Digues quins canvis observes quan fem el plural de les paraules següents:

 amiga–amigues  

 roja–roges  

 llengua–llengües  

 Observa i respon:

• Què passa amb les formes verbals del quadre? 

 

Observació

pago pagues paga paguem pagueu paguen

menjo menges menja mengem mengeu mengen

 a, o, r, l, u

e, i

o, u, a e, i

La a passa a es. La g passa a gu.

La a passa a es. La j passa a g.

La a passa a es. Afegim dièresi a la u.

xiulet, gronxar, ganxo, xarop.

dibuix, peix, caixa, teixit.

                 Que de vegades escrivim g i de 

vegades gu, de vegades j i de vegades g.
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1. Classifica les paraules segons el so de la g:

tortuga, lloguer, germà, gener, gastar, gust, girafa, gent, ganxo, 
got, greu, gras, gironí, gesticular

Activitats

2. Classifica les paraules segons que s’escriguin amb g o amb gu:

Tenen el so de la g de gol :  

Tenen el so de la g de gerro:  

aneguet, galta, guàrdia, guix, galleda, gota, guants, guineu, 
guerra, elegant, goril·la, eruga

3. Escriu en plural les frases següents:

Això és una berruga o una piga?

Pel cel l’àguila, pel riu la llúdriga.

Era l’amiga gallega o la noruega?

Els dos sons de la 
lletra g

 El so de la g de gat. 
Per exemple: gana, gol, 
gual, glop, gruix, guerxo, 
guix.
 El so de la g de gel.

Per exemple: gerra, girafa.

El so de la g de gat

 Escrivim g davant de a, 
o, u (gall, gos, gust) i de 
les consonants r i l (grau, 
regle).
 Escrivim gu davant de e, 

i (guenyo, guia).

a) Els plurals amb -es
 Les paraules que acaben 

en -ga fan el plural amb 
-gues.
Per exemple: 
groga–grogues.
 Les paraules que acaben 

en -gua fan el plural amb 
-gües.
Per exemple: 
llengua–llengües.

g gu

              tortuga, lloguer, gastar, gust, ganxo, 

 got, greu, gras.

                  germà, gener, girafa, gent, gironí,

 gesticular.

galta

galleda

gota

elegant

goril·la

eruga

aneguet

guàrdia

guix

guants

guineu

guerra

Això són unes berrugues o unes pigues?

Pels cels les àguiles, pels rius les llúdrigues.

Eren les amigues gallegues o les noruegues?
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4. Completa les paraules derivades afegint-hi les lletres que calgui:

alga      E R

llogar       E R

bellugar         E T

regar      E R O T

formiga         E R

figa      E R A 

5. Completa el quadre:

jo tu ell/ella nosaltres vosaltres ells/elles

6. Quantes vegades hi ha el so de joc o de gel en cada frase?

La Gemma juga al joc de la rajola. 

La jaqueta fa conjunt amb el jersei. 

Els joves netegen el jardí després de jugar. 

En Joan fregeix gírgoles amb all i julivert. 

Em torna boja el gelat de iogurt amb gerds. 

La jove es mareja quan puja l’escala. 

Va fugir de la barreja d’olors del jardí. 

El penjoll japonès fa joc amb el jersei. 

b) La derivació
En les paraules de la ma-
teixa família escrivim:
 g davant a, o, u;
 gu davant e, i.

Per exemple: 
botiga  botigueta.

c) Les formes verbals
Quan conjuguem verbs 
escrivim:
 g davant a, o, u;
 gu davant e, i.

Per exemple: 
jo rego, tu regues.

El so de la g de gel

 Escrivim j davant de a, 
o, u.
Per exemple: jaqueta, 
jove, julivert.
 Escrivim g davant de e, i.

Per exemple: gerro, girafa.
Excepcions:
– Les paraules que tin-
guin els nexes -jecc- 
i -ject-: injecció, subjecte, 
projectar.
– El verb jeure: jec, jeus, 
jeien.
– Les paraules jerarquia, 
jersei, majestat, Jerusa-
lem, jeroglífic.

navego

carrego

pago

apago

L

B E L L U UG

R E G U

F O R M I UG

F I G U

A L G U

L O G U

navegues

pagues

carregues

apagues

navega

paga

carrega

apaga

naveguem

paguem

carreguem

apaguem

navegueu

pagueu

carregueu

apagueu

naveguen

paguen

carreguen

apaguen

4

3

4

4

3

3

3

4
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7. Escriu les paraules següents allà on correspongui:

granja, granger, calitja, calitjós, pluja, plugim, barrejar, barrejadís, 
esponja, esponjós

És un material  ; sembla una  .

A la   el  dona menjar als porcs.

Ho vaig  i vaig veure que era molt  .

No és una  forta sinó un   .

El dia era  , i la  no deixava veure 

les muntanyes.

8. Completa amb la forma verbal adequada:

fatxendejar, xafardejar, romancejar, pedalejar, teclejar, 
parpellejar, tafanejar, marranejar

Exemple: Si jo assajo, tu assages.

Si ell fatxendeja, vosaltres   .

Si tu  , jo xafardejo.

Si ella  , nosaltres  .

Si tu  , vosaltres  .

Si nosaltres  , ell  .

Si jo  , ella  .

Si vosaltres  , jo  .

Si ell  , vosaltres  .

a) Els plurals amb -es
Les paraules acabades en 
-ja fan el plural amb -ges. 
Cal canviar la j per la g.
Per exemple: boja–boges.

b) La derivació
En les paraules de la ma-
teixa família escrivim:
 j davant a, o, u;
 g davant e, i.

Per exemple: boja  bogeria.

c) Les formes verbals
Quan conjuguem verbs 
escrivim:
 j davant a, o, u;
 g davant e, i.

Per exemple: 
jo netejo, tu neteges.
Atenció: 
Cal recordar les excep-
cions (vegeu pàgina 55). 

esponjós esponja

granja granger

barrejar barrejadís

pluja plugim

calitjós calitja

fatxendegeu

xafardeges

romancegemromanceja

tafanejotafanegeu

pedalegeupedaleges

teclejateclegem

parpellejaparpellejo

marranegeumarraneja



Món
ortogràfic

57

9. Escriu un verb de la mateixa família de cada un dels noms que 
hi ha a continuació:

punxa  

teixit  

xiulet  

ganxo  

dibuix  

planxa  

guix  

baixada  

greix  

xut  

10. Les frases del quadre són sinònimes de les de sota. Aparella-les.

Això és can seixanta.
     Sap el pa que s’hi dona.
 És un eixugallàgrimes.
      El va deixar glaçat.
  Se li ha enganxat la cadira al cul.
L’aigua fa xup-xup.
     No es mama el dit.
  Això és Xauxa!

L’aigua bull. 5 

Consola a tothom. 5 

Això és una meravella de benestar. 5 

No s’esperava la notícia. 5 

Ja en té experiència. 5 

Això està molt desordenat. 5 

Fa molta estona que està assegut. 5 

No és tan ingenu com sembla. 5 

Els diversos sons de 
la lletra x

1) El so de la x de xarop, 
que podem escriure de 
dues maneres:
a) x
– A començament de 
paraula: xoc, xocolata.
– Darrere de consonant: 
punxa, torxa.
– Darrere de i: guix, bixest.
– Darrere de u semivocal: 
rauxa, disbauxa.
b) ix
– Darrere les vocals a, e, 
o, u: caixa, peix, coixí, 
maduixa.

2) El so de la x de taxi.

3) El so de la x d'examen.

punxar

teixir

xiular

enganxar

dibuixar

planxar

guixar

baixar

engreixar

xutar

L’aigua fa xup-xup.

És un eixugallàgrimes.

Això és Xauxa!

El va deixar glaçat.

Sap el pa que s’hi dona.

Això és can seixanta.

Se li ha enganxat la cadira al cul.

No es mama el dit.



 

Els grups de lletres 
tx i ig

El so que trobem en la 
paraula cotxe escrit amb 
tx es pot escriure de dues 
maneres diferents a final 
de paraula:
 S’escriu  -tx quan les 

paraules de la mateixa 
família duen tx.
Per exemple: 
empatx  empatxar. 
 S’escriu -ig quan les 

paraules de la mateixa 
família duen j, g, tj, tg.
Per exemple: 
raig  rajar.

11. Classifica aquestes paraules segons que tinguin el so de la x de 
xoc, el so de la x de taxi o el so de la x d’examen:

exercir, excel·lent, aixeta, exposició, fixar, xicot, exercici, èxit, xurro, 
exili, enxaneta, màxim, xalet, exemple, exigir

So de la x de xoc

12. Llegeix les paraules de la bafarada i escull-ne cinc d’acabades 
en -tx i cinc d’acabades en -ig; copia-les en el lloc corresponent i al 
costat escriu una derivada de cada una.

So de la x d’examenSo de la x de taxi

esquitx, cartutx, matx, despatx, 
empatx, escabetx, capritx, 
pastitx, sandvitx, lleig, balanceig, 
passeig, glopeig, flirteig, mig, 
estiueig, xiuxiueig, boig, roig, 
desig, trepig, enuig, rebuig

-tx

-ig

   :   

                

                

                
               
                

            :   
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aixeta

xicot

xurro

enxaneta

xalet

exercir

exercici

exili

exemple

exigir

excel·lent

exposició

fixar

èxit

màxim

esquitxaresquitx

encartutxar

encapritxar

despatxar

escabetxada

lleig

balanceig

passeig

roig

flirteig

lletjor

balancejar

passejar

roja

flirtejar

Resposta orientativa

cartutx

capritx

despatx

escabetx
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2. En aquestes files hi ha les lletres que calen per escriure cada una de les paraules 
següents. Fes una creu sobre les lletres que no serveixen i escriu la paraula en 
l’espai corresponent:

queixal, vaixell, peix, reixa, calaix, punxa, coixí, clenxa

Q U E T I X A M L

P E R N E I X T A

O C A L M A I X T

T C L P E N O X A

R P O E I T X A R

C M O N I X I P A

B V Z A I X E L L

P U M G N Y S X A

Jocs

1. Busca en aquesta sopa de lletres dues paraules de la mateixa família de cada 
una de les següents:

taronja, roja, mig, petja, lletja

JGPUTDOREGNORAT

AFEPBCXAPOUROYA

RITLCLAJTIMRJHR

EPJOUNUMARPITBO

GXAHZMEDIEKGEVN

TVDJFEPGMBLOLQG

IBASCRZHOODRLXI

MMSADNUOORPNQSN

GESREPAPAJTEPDA

TBBTPRIGTELLNEX

Món
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queixal

calaix

reixa

clenxa

peix

coixí

vaixell

punxa
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3. Aparella verbs i objectes:

xutar

xarrupar

gronxar

enganxar

dibuixar

planxar

xiular

punxar

enxarxar planxa

xarxa

pega

llapis

got

xiulet

pilota

gronxador

punxó

Tinc el de de

-me al

dor del meu

dí, pe rò la plu-

no em dei

bai a

Di bui ré i

te ré amb

u na a mi

4. Fes encaixar les peces 
del trencaclosques:

sig

xargron-

xa

jar-gron

xarxaja

ju

gar.

ja

xa

ga.

xa

sig

gron xar gron-

xa jar-

ja xa

xar ju gar.

xa

xa ja

ga.
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Dictats

Els set colors màgics

Vermellós com una fruita de Mèxic.
Ataronjat com la sorra de l’Àfrica.
Groguenc com les girafes.
Verdós com un sorbet de Jamaica.
Blavós com les ones del Pacífic.
Indi com una papallona del tròpic.
Violeta com els volcans de Martinica.
Què és tan fantàstic?

Preparació del dictat

• Busca en el text els derivats dels 
mots següents:

vermell  

taronja  

groc  

verd  

blau  

viola  

1.

En el teatre grec es representaven tragèdies. 
Els actors, que sempre eren homes, per repre-
sentar els personatges es posaven màscares, 
que podien ser de fusta, de suro o de teixit. En 
les màscares es plasmaven unes expressions 
i uns sentiments ben exagerats: sorpresa, dis-
gust, enuig, gelosia, vergonya, tristesa, joia, 
alegria, maldat… Així, quan els espectadors 
veien sortir l’actor amb una màscara determi-
nada, de seguida reconeixien de quin perso-
natge es tractava.

Preparació del dictat

• Assenyala en el text les paraules 
següents i copia-les:

grec, tragèdies, personatges, teixit, 
disgust, reconeixien, expressions, 
exagerats, joia, alegria, enuig, 
gelosia, vergonya

2.

 L’arc de sant Martí

vermellós

ataronjat

groguenc

verdós

blavós

violeta

grec, tragèdies, personatges, teixit, 

expressions, exagerats, disgust,

enuig, gelosia, vergonya, joia, 

alegria, reconeixien 

En el teatre grec es representaven tragèdies. 
Els actors, que sempre eren homes, per repre-
sentar els personatges es posaven màscares, 
que podien ser de fusta, de suro o de teixit. En 
les màscares es plasmaven unes expressions 
i uns sentiments ben exagerats: sorpresa, dis-
gust, enuig, gelosia, vergonya, tristesa, joia, 
alegria, maldat… Així, quan els espectadors 
veien sortir l’actor amb una màscara determi-
nada, de seguida reconeixien de quin perso-
natge es tractava.
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En física, l’energia es defineix com la capacitat 
d’un cos de realitzar un treball. Segons com 
es manifesti, l’energia pot ser tèrmica, llumi-
nosa, sonora, elèctrica, química, etc.
Hi ha una llei física que diu que l’energia no 
es crea ni es destrueix. Es pot transformar 
d’una forma a una altra o transferir-se d’un 
cos a un altre, però roman invariable. Per 
exemple, els cotxes es mouen perquè 
l’energia tèrmica que prové de la combustió 
de la gasolina es transforma en energia 
mecànica del motor i cinètica de les rodes.

Preparació del dictat

• Busca totes les paraules del text 
que tinguin una g, una x o una tx 
i copia-les:

3.

Hi ha moltes maneres de menjar 
el pa amb tomàquet. Pots fer el 
pa amb tomàquet de manera 
ortodoxa i guarnir-lo amb anxo-
ves, pernil salat, arengades o xan-
guet fregit. Si vols experimentar 
noves textures, pots fer-te un 
tou-cruixent amb una llesca de 
pa torrat i una altra de pa tou, 
o pots triar alguna recepta exqui-
sida d’algun gastrònom expert. 
Hi ha qui, en lloc de sucar el pa, 
trinxa el tomàquet i una mica de 
ceba, tot ben petit, ho escampa 
per damunt de la llesca i ho 
amaneix amb un raig d'oli i sal. 
També pots assajar de menjar-
te el pa amb tomàquet d’una 
manera molt exòtica: sucant-lo 
a la xocolata desfeta. Prova-
ho, però ves amb compte i no 
t’empatxis!

Preparació del dictat

• Assenyala les paraules del text que tenen algu-
na d'aquestes lletres o grups de lletres i copia-les:

g  :  

gu  :   

j  :   

x  :   
        

ix  :   

ig  :   

tx  : 

4.

energia, defineix, segons,

destrueix, exemple, cotxes, 

gasolina.

arengades, fregit, gastrònom

guarnir-lo, xanguet, alguna, algun

menjar, assajar, menjar-te

           ortodoxa, anxoves, xanguet, experimentar, 

textures, exquisida, expert, trinxa, exòtica, 

xocolata

cruixent, amaneix

t'empatxis

raig

Hi ha moltes maneres de menjar 
el pa amb tomàquet. Pots fer el 
pa amb tomàquet de manera 
ortodoxa i guarnir-lo amb anxo-
ves, pernil salat, arengades o xan-
guet fregit. Si vols experimentar 
noves textures, pots fer-te un 
tou-cruixent amb una llesca de 
pa torrat i una altra de pa tou, 
o pots triar alguna recepta exqui-
sida d’algun gastrònom expert. 
Hi ha qui, en lloc de sucar el pa, 
trinxa el tomàquet i una mica de 
ceba, tot ben petit, ho escampa 
per damunt de la llesca i ho 
amaneix amb un raig d'oli i sal. 
També pots assajar de menjar-
te el pa amb tomàquet d’una 
manera molt exòtica: sucant-lo 
a la xocolata desfeta. Prova-
ho, però ves amb compte i no 
t’empatxis!
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Activitats d’ampliació

1. Omple el quadre en present d’indicatiu:

jo tu ell/ella nosaltres vosaltres ells/elles

fugir

emigrar

xatejar

2. Completa els refranys amb les paraules següents:

rajar, maig, aigua, gota, plujós, mateix, menja, gent, metge, juny, agost, mateix, figues

Qui  sopes se les pensa totes.

D’on no n’hi ha no en pot  .

L’  corrent fa viure la  .

No hi ha millor  que un  .

Març ventós i abril  , fan el  florit i hermós.

Si plou pel , cada  és com el puny.

Cada cosa al seu temps, com les  a l’  .

Si vols estar ben servit, fes-te tu  el llit.

3. Busca en el diccionari tres paraules per a cada columna del quadre i escriu-les-hi:

S’escriuen amb 
ix com peix

S’escriuen amb 
x com xoc

S’escriuen amb 
tx com matx

S’escriuen amb 
ig com roig

Sonen com 
examen

Sonen com 
taxi

fujo

xatejo

emigro

fuges

xateges

emigres

fuig

xateja

emigra

fugim

xategem

emigrem

fugiu

xategeu

emigreu

fugen

xategen

emigren

menja

rajar

aigua

metge

plujós

juny

Resposta orientativa.

figues

mateix

gent

mateix

maig

gota

agost

xocolata

punxa

rauxa

guix

caixa

boix

màxim

crucifix

excursió

exemple

exercici

exigir

empatx

esquitx

dutxa

 boig

maig

raig
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Avaluació

Temes 
i activitats

Paraules escrites correctament 

Els dos sons 
de la lletra g
Activitat 1

El so de la g
de gel
Activitats 
6, 7 i 8

Els diversos
sons de la
lletra x
Activitats 
9, 10 i 11

Els grups de 
lletres tx i ig 
Activitat 12

El so de 
la g de gat
Activitats 
1, 2, 3, 4 i 5

Observa aquelles paraules que no has escrit correctament al llarg 
de la unitat i copia-les sense cap error en la columna de l’esquerra. 
Després fes que te les dictin totes per comprovar que les has assi-
milades. Si encara comets algun error, torna-les a escriure correc-
tament en la columna de la dreta.
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    Observa les paraules següents i classifica-les segons el so de la consonant subratllada:

abraçada, divisió, defensar, saliva, brusa, pinzell, dotzena, príncep, guisar, feliç

 Observa les paraules següents, les quals tenen el so de essa sorda, 
i classifica-les segons la lletra amb què s’escriu aquest so:

forçut, plaça, cinema, assegut, ossos, oceà, cresta, sabata

 Observa les paraules següents, les quals tenen el so de essa sonora, 
i classifica-les segons la lletra amb què s’escriu aquest so:

senzill, poesia, zebra, ase

Unitat 6 C, Ç, S, SS i Z

Observació

   So sord [s] (com terrassa ) So sonor [z] (com dotze)

   s    ss   ç  c

   z   s

saliva

príncep

feliç

 abraçada

defensar

 divisió

brusa

pinzell

dotzena

guisar

 cresta

sabata

 assegut

ossos

cinema

oceà

 forçut

plaça

 senzill

zebra

 poesia

ase
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1. Classifica les paraules següents segons que el so de la lletra o 
lletres subratllades sigui sord o sonor:

estació, capsa, riquesa, brusa, classe, molsa, cosa, bicicleta, cosir, 
caçador, camisa, dissabte, difícil, espasa, presa, besar

Activitats

So sord [s] (com abraçar ) So sonor [z] (com casa)

2. Encercla la lletra de cada paraula que correspon al so de essa 
sorda i classifica les paraules en el quadre de sota:

seda, encertar, passejar, pinsà, ciment, asseure, cinema, decimal, 
cassola, pinça, dolç, passa, març, finestra, arròs, traçar

   s    ss   ç  c

El so de essa sorda 

a) El so de essa sorda 
s’escriu amb s:
– A principi de paraula. 
Per exemple: sofà, setrill.
– A fi de paraula. 
Per exemple: pas, globus.
– Entre consonant i vocal.
Per exemple: pasta, molsa.

b) El so de essa sorda 
s’escriu amb ss:
– Entre vocals.
Per exemple: bossa, 
préssec.

c) El so de essa sorda 
s’escriu amb ç:
– Davant de a, o, u.
Per exemple: braçalet, 
calçotets, convençut.
– A fi de paraula. 
Per exemple: feliç, braç, 
veloç.

d) El so de essa sorda 
s’escriu amb c:  
– Davant de e, i.
Per exemple: ceba, cinema.
– En els casos -cc-, -xc-, -sc-.
Per exemple: accelerar, 
excel·lent, escenari.

 estació

capsa

classe

molsa

bicicleta

caçador

dissabte

difícil

 riquesa

brusa

cosa

cosir

camisa

espasa

presa

besar

seda

pinsà

finestra

arròs

passejar

asseure

cassola

passa

encertar

ciment

cinema

decimal

pinça

dolç

març

traçar

seda, encertar, passejar, pinsà, ciment, asseure, cinema, decimal, 
cassola, pinça, dolç, passa, març, finestra, arròs, traçar 
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3. Observa les quatre columnes de l’activitat 2 de la pàgina anterior i digues quines lletres 
poden representar el so de essa sorda en les posicions següents:

A començament de paraula:  i  .

Entre dues vocals: ,  i  .

Entre consonant i vocal: ,   i  .

A final de paraula:  i  .

• Quina lletra o grafia hem d’escriure davant de a, o, u? 

• Quina lletra o grafia hem d’escriure davant de e, i ? 

4. Classifica les paraules següents segons la vocal assenyalada. 
Després respon les preguntes que hi ha més avall.

francès, alçar, llaçada, civil, vèncer, dolços, adreça, vençut, cançó, 
enciam, felicitar, abraces, places, puça

a, o, u e, i

s c

c s

s ç

ss c ç

ç

 alçar

llaçada

dolços

adreça

vençut

cançó

puça

 francès

civil

vèncer

enciam

felicitar

abraces

places

ç

c
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5. Escriu paraules de la mateixa família en cada cas:

esforç  

braç  

llaç  

feliç  

plaça  

dolç  

e) La ç i la c 
en els derivats 
 S’escriu ç davant de a, 

o, u.
Per exemple: 
forçar  forço, forçut.
 S’escriu c davant de e i i. 

Per exemple: 
forces  forci.

6. Completa el quadre tot seguint l’exemple de la primera fila:

caçar   caço   cacem  caces 

abraçar

endreçar  

començar  

7. Escriu noms comuns amb els sufixos -ença o -ança i que siguin 
derivats dels verbs següents: 

Exemple: creure  creença / esperar  esperança

prometre  

néixer    
        
comparar     
  
témer     
 
lloar   
     
venjar   

f) Els sufixos 
-ança i -ença  
Els sufixos -ança i -ença  
s’escriuen amb ç.
Per exemple: confiança, 
naixença.
Atenció: 
Dansa, nansa, pansa, 
defensa, etc. s’escriuen 
amb s perquè les termina-
cions -ansa i -ensa aquí 
no són sufixos.

• Tria dos d’aquests noms i escriu una frase:

esforçar-se, esforços…

braça, braçada, braçal, braçalet…

enllaç, enllaçar, entrellaçar…

felicitar, felicitació, felicitat…

places, placeta, emplaçar…

dolça, dolçor, endolcir…

 abraço

començo

endreço

 abraces

comences

endreces

 abracem

comencem

endrecem

prometença

naixença

lloança

comparança

temença

venjança

Resposta orientativa.

Va fer la prometença de complir la seva venjança.
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8. Intensifica aquests adjectius amb els sufixos -íssim i -íssima:

elegant   ,  

bona   , 

fort   , 

tendra   , 

fred   , 

baixa   , 

• Tria dos dels adjectius que has format anteriorment i escriu una 
frase amb cada un:

 

El so de essa sonora 

a) El so de essa sonora 
s’escriu amb z:
– A principi de paraula.
Per exemple: zebra, zero.
– Entre consonant i vocal.
Per exemple: quinze, colze.
Excepcions:
S’escriu s entre consonant 
i vocal en derivats o com-
postos de:
fons  enfonsar;
dins  endinsar;
trans-  transistor.

b) El so de essa sonora 
s’escriu amb s:
– Entre vocals.
Per exemple: casa, cosir.
Excepcions:
– Entre vocals s’escriu 
z en algunes paraules 
d’origen grec.
Per exemple: amazona, 
bizantí, esquizofrènic, ozó, 
trapezi, paleozoic.
– També s’escriu z entre 
vocals en els casos se-
güents: Ezequiel, nazisme.

9. Encercla la lletra de cada paraula que correspon al so de essa 
sonora i classifica les paraules en el quadre següent:
 
pesa, alzina, esmorzar, zona, pisos, realitzar, zoo, avisar, crisi, 
lesió, decisió, museu, zebra, donzella

S’escriuen amb s S’escriuen amb z

  So de essa sonora

g) Els sufixos 
-íssim i -íssima 
Els sufixos -íssim i -íssima 
s’escriuen amb ss.
Per exemple: altíssim, 
llarguíssima.

 elegantíssim  elegantíssima

 boníssim  boníssima

 fortíssim  fortíssima

 tendríssim tendríssima

 fredíssim  fredíssima

 baixíssim  baixíssima

La meva mare és una dona elegantíssima.

Aquell equip va fitxar un jugador boníssim.

 pesa

pisos

avisar

crisi

lesió

decisió

museu

 alzina

esmorzar

zona

realitzar

zoo

zebra

donzella

pesa, alzina, esmorzar, zona, pisos, realitzar, zoo, avisar, crisi, 
lesió, decisió, museu, zebra, donzella

Resposta orientativa.
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10. Observa les dues columnes de l’activitat anterior i digues quines grafies poden 
representar el so de essa sonora en les posicions següents:

A començament de paraula:  . 
  
Entre dues vocals:  .

Entre consonant i vocal:  .

11. Encercla les paraules d’aquestes frases que representen una excepció a la norma:

– Un vaixell bizantí es va enfonsar prop de les costes gregues.

– Un esquizofrènic va muntar un trapezi en un arbre de 20 metres d’alçada, tot escoltant 

música amb un transistor.

– En el museu del zoo hi ha un esquelet del paleozoic, època molt i molt antiga de la història 

de la Terra.

– La Neus, que és molt bona amazona, es va endinsar en el bosc amb el seu cavall.

12. Completa les frases amb les paraules o expressions següents:

ziga-zagues, zeta, zebres, zenit, zona, zum-zum, zoo, zoom

– En Pere té una màquina de fotografiar amb un  molt potent; per això les

fotografies de les  del  es veuen de tan a prop.

– La Sara, quan va a esquiar, dibuixa amb els esquís unes  a la pista. 

– Al migdia el sol és en el  ; és a dir, en el punt més alt del seu recorregut 

durant el dia. Zenit és una paraula que comença amb  . 

– A la  dels aiguamolls sentim el  constant d’alguns borinots.

 z

s

 z

zoom

zebres zoo

ziga-zagues

zenit

zeta

zona zum-zum

11. Encercla les paraules d’aquestes frases que representen una excepció a la norma:

– Un vaixell bizantí es va enfonsar prop de les costes gregues.

– Un esquizofrènic va muntar un trapezi en un arbre de 20 metres d’alçada, tot escoltant 

música amb un transistor.

– En el museu del zoo hi ha un esquelet del paleozoic, època molt i molt antiga de la història 

de la Terra.

– La Neus, que és molt bona amazona, es va endinsar en el bosc amb el seu cavall.
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2. Busca paraules per encreuar amb la paraula  desglaçar  . Totes les paraules han de 
tenir una ç i les pots triar entre les següents. Fixa’t en l’exemple:

Jocs

1. Llegeix aquestes frases i després escriu la lletra corresponent en cada casella:

a) És a alzina i a dotze, però no és a masia. 

b) És a amazona i a zel, però no és a masia.  

c) Es a casa i a nusos, però no és a trapezi. 

d) És a llisa i a roser, però no és a ozó.  

e) És a guitza i a onze, però no és a rosella. 

f) És a zoo i a calze, però no és a rosa. 

g) És a desembre i a pisos, però no és a trapezi. 

h) És a pesa i a cosí, però no és a zoo.  

començar    pinça   feliços    

adreçar     esforç    capaç 

apedaçar    dolç    unça    

llençar  glaç   calçar  braços

D

A

Ç

A

L

G

S

E

R

z

z

s

s

z

z

s

s

L E N RL Ç

A RAÇAEP

C RAÇNMO

B OAR Ç

AL Ç

D O Ç

U N A

P NI Ç

C ALA Ç
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3. Reordena les lletres de cada cas i et sortiran paraules:

ATGAIPES      QEUASIR       

VSDÓIII      SRRETSO       

NIECAM      MZARSEOR   

ÓSEIL      

LÓXEPOSI    
  
SSTEGMEA  

4. Fes aquests mots encreuats. Si els fas bé, et sortirà un altre mot en vertical. 

 1 . Lloc on projecten pel·lícules.
2. Espai d’un poble o ciutat més ample que els carrers que hi arriben.
3. Filla d’un rei.
4. Arbre fruiter que fa préssecs.
5. Combustible per als cotxes.
6. Flor olorosa; per Sant Jordi se’n regalen moltes.
7. Número de la mala sort.
8. Número que fa la dotzena.
9. Primer àpat del dia.

3

9

5

2

6

7

1

8

4

paisatge

divisió

cinema esmorzar

tresors

explosió

lesió

riquesa

metgessa

P ASECIR N

E RAZRMS O

G ANILSA O

P AAL Ç

R SO A

T EZER T

C AMNI E

D ETO Z

P UGESER S RE
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Dictats

– Des de la terrassa he vist l’ambulància 
que circulava a gran velocitat.
– L’electricista fa la guitza al pintor i no 
el deixa treballar tranquil·lament amb el 
pinzell. 
– En Zacaries ajuda la Zoa a fer la divisió 
a la pissarra. 
– L’Eudald es va enganxar els calçotets en 
un ferro de l’escenari, va caure i es va tren-
car el braç.
– Davant de la casa hi ha una alzina 
mil·lenària.

1.

• Classifica les paraules del text que 
tenen una lletra subratllada segons 
que el so de la lletra sigui sord o sonor.

Preparació del dictat

So sord [s] So sonor [z]

El professor de dansa clàssica m’ha dit que les 
meves sabates de color rosa són les que millor 
combinen amb el vestit que ha dissenyat la 
modista per al musical que estem assajant.
L’estrena és dissabte, dia en què comença la 
festa de la gasosa.

Preparació del dictat

• Pensa, o busca en el diccionari, 
dues paraules de la mateixa família 
de cada un dels mots en negreta del 
text i escriu-les.

2.

 Exemple: professor  professional, professió      

                  

                  

                  

 ambulància

circulava

electricista

pissarra

calçotets

escenari

braç

 guitza

pinzell

Zacaries

Zoa

divisió

casa

alzina

 dansa: dansaire, dansar

clàssica: clàssic, classicitzant

sabates: sabateria, sabater

rosa: roser, roserar

dissenyat: disseny, dissenyador

musical: música, músic

gasosa: gasós, gasificar

Resposta orientativa.
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Des del dia que vam fer la mudança a la casa 
que tenim a l’Argentina, vaig sentir molta 
enyorança dels nostres costums, però sempre 
tenia l’esperança que els tornaria a reviure. 
Per fi el meu desig s’ha fet realitat! Dissabte 
passat, al matí, vam arribar a Catalunya i a 
la tarda vam assistir a la matança del porc a 
casa la meva àvia. En retrobar-me amb tota 
la meva família, una esgarrifança em va 
recórrer tot el cos. Fins i tot, em va fer il·lusió 
tornar a veure el gos dels meus oncles, del 
qual sempre havia tingut malfiança. 

Preparació del dictat

• Copia les paraules destacades 
del text, encercla’n el sufix i escriu 
al costat de quin verb deriven.

3.

Exemple: mudança  mudar                                 

                  

                  

M’he llevat molt d’hora per fer una excursió 
amb els meus amics del grup d’escalada. El 
trajecte, amb cotxe i a peu, ha estat llarguís-
sim; però, tot i això, m’ha passat rapidíssim, 
ja que anàvem comentant l’estratègia que 
hauríem de seguir per tal d’assolir el difi-
cilíssim repte que ens esperava.
Quan hem arribat, estàvem motivadíssims per 
començar. L’escalada ha estat un èxit i tots 
hem tornat a casa contentíssims.

Preparació del dictat

• Busca en el text les paraules que 
acaben amb els sufixos -íssim 
o -íssims. Escriu el femení i al costat 
escriu l’adjectiu del qual deriven. 

4.

Exemple: llarguíssima  llarg

enyorança  enyorar

esperança  esperar

matança  matar

esgarrifança  esgarrifar

malfiança  malfiar

rapidíssima  ràpid

dificilíssima  difícil

motivadíssimes  motivat

contentíssimes  content
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nerviós− 

pis− 

nus− 

autobús− 

nas− 
 
feliç− 
 
mes− 
 
gas− 

pas− 

dolç− 

tros− 

comerç− 

Activitats d’ampliació

1. Fes el plural d’aquestes paraules:

• Què observes en els plurals de color groc?

• Què observes en els plurals de color blau?

2. Escriu el femení de les paraules següents:

Exemple: abat−abadessa

baró− 

comte− 

duc− 

El femení d’alguns 
mots es forma afegint-hi 
el sufix -essa.

metge− 

poeta− 

jutge− 

3. Fes el plural de les paraules següents i escriu una frase amb cada un d’aquests plurals:

arròs− 

 

gos− 

 

congrés− 

 

passos

dolços

trossos

comerços

nassos

feliços

mesos

gasos

nerviosos

pisos

nusos

autobusos

Que tots tenen el so de essa sorda.

Que tots tenen el so de essa sonora.

baronessa

comtessa

duquessa

metgessa

poetessa

jutgessa

arrossos Les frases són orientatives.

No sé dir quina mena d’arrossos prefereixo.

gossos

A tots els nens de la meva classe els agraden molt els gossos.

congressos

En la convenció ens vam atipar d’assistir a congressos.
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Avaluació

Observa aquelles paraules que no has escrit correctament al llarg 
de la unitat i copia-les sense cap error en la columna de l’esquerra. 
Després fes que te les dictin totes per comprovar que les has assi-
milades. Si encara comets algun error, torna-les a escriure correc-
tament en la columna de la dreta.

Temes 
i activitats

Paraules escrites correctament

El so de 
essa sorda
Activitats 
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 i 8

El so de 
essa sonora
Activitats 
9, 10, 11 i 12
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    Observa les paraules següents. Després classifica-les segons que tinguin els grups 
-mb- o -nv- o segons que tinguin -b- o -v-.  

tabola, convent, avorriment, desembocadura

• Llegeix les paraules de cada columna en veu alta. Sona igual la b i la v en cada cas?

 Observa les paraules següents. Després classifica-les segons la consonant  
en què acaben.

cap, càstig, fred, nebot, tub, gallec

• Llegeix les paraules de cada columna en veu alta. Sonen igual les paraules amb 
p o b a fi de mot?

• I les que acaben en t o d ? 

• I les que acaben en c o g ? 

Unitat 7 La B i la V. P/B, T/D, C/G en posició final

Observació

-mb-/-nv- -b-/-v- 

 -p/-b      -c/-g  -t/-d 

 convent

desembocadura

 tabola

avorriment

Sí.

 cap

tub

 fred

nebot

 càstig

gallec

Sí.

Sí.

Sí.
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1. Encercla la lletra que va davant la l o la r de les paraules 
següents i respon a la pregunta de sota:
 
p o b l e ,  b r a n c a ,  b r a ç ,  a m a b l e , 

h e b r e u ,  o b l i d a r ,  m o b l e ,  b r u i x a , 

• Davant de l i r , què escrivim: b o v ? 

Activitats

2. Classifica en dos grups les paraules següents:

timbal, envoltar, inventar, canvi, ambulància, bombolla

Paraules que tenen 
el grup -mb-

Paraules que tenen 
el grup -nv-

3. Escriu el text següent en passat. Fixa’t com canvien les formes 
verbals destacades en negreta.

Dissabte a la tarda, el meu germà i jo anem al cinema. Mentre 
nosaltres som al cinema, els meus amics van al parc. Després 
de la pel.lícula ens trobem prop dels gronxadors, on ens 
mengem els entrepans que ens han preparat les nostres mares.

La b i la v

a) Escrivim b en els 
casos següents:
 Davant de l, r.

Per exemple: blat, poble, 
breu, bruixot.
 Darrere de m (gairebé 

sempre). 
Per exemple: embenar, 
amb, ambiciós.
 Alternant amb p (en 

paraules de la mateixa 
família).
Per exemple: saber (sap), 
llobató (llop).

b) Escrivim v en els 
casos següents:
 Darrere de n. 

Per exemple: canvi, 
conversa, invisible.
 En les terminacions de 

l’imperfet d’indicatiu 
(-ava, -aves, -ava, 
-àvem, -àveu, -aven).
Per exemple: somiava, 
ballaves, pintava, 
cantàvem, saltàveu, 
netejaven.
 Alternant amb u (en 

paraules de la mateixa 
família).
Per exemple: neva (neu), 
blava (blau). 
 En les formes verbals 

vaig, vas, va, vam, vau, 
van. 
Per exemple: vaig a pas-
seig, vas a la biblioteca, va 
menjar, vam dormir, vau 
estudiar, van collir.

b

 timbal  envoltar

ambulància inventar

bombolla canvi

Dissabte a la tarda, el meu germà i jo vam anar al cinema. Men-

tre nosaltres érem al cinema, els meus amics van anar al parc. 

Després de la pel·lícula ens vam trobar prop dels gronxadors, on 

ens vam menjar els entrepans que ens havien preparat les 

nostres mares.

p o b l e ,  b r a n c a ,  b r a ç ,  a m a b l e , 

h e b r e u ,  o b l i d a r ,  m o b l e ,  b r u i x a , 
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4. Busca si cal, en el diccionari  paraules de la mateixa família de les següents i escriu-les:

nou  

blau  

escriure  

neu  

5. Completa les frases següents amb la forma verbal corresponent:

En Nil i la Sara  fer una excursió al Montseny. 

La guineu sempre  al riu a beure aigua.

Jo no  mai descalç.

Per què no  anar al concert?

Ahir en Pere i jo  menjar un gelat.

Tots  cantar la mateixa cançó.

vaig, vas,
va, vam, 
vau, van

6. Agrupa per parelles les paraules destacades en negreta que 
sonen igual. Al costat de cada una escriu-hi un sinònim o bé el 
seu significat.

L’Anna ha fet un bell present a la seva àvia.
L’olla ja bull; s’hi poden tirar les patates.
M’agradaria veure l’obra de teatre.
L’home que viu al pis del costat és molt vell.
El tango és el ball que m’agrada més.
La Vall d’Aran es troba al nord-oest de Catalunya.
Jo vull beure aigua perquè tinc molta set.

Exemple: bell (bonic) / vell (ancià)

c) Hi ha paraules que te-
nen significats diferents 
segons que les escriguem 
amb b o amb v.
Per exemple: bel/vel, 
bellesa/vellesa, bena/vena.

novetat, innovar, innovació, renovar, novell…

blavós, blavor, blavís, blavenc…

nevar, nevada, nevisquejar, nevós, nevotejar…

escrivim, escrivent, escrivà, escrivania…

van

va

vaig

vas

vam

vau

bull (bullir) / vull (voler)

veure (mirar) / beure (prendre un líquid)

ball (dansa) / vall (espai entre dues muntanyes)
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7. Agrupa les paraules següents per famílies:

cavall, sabó, rebotar, envermellir, rebot, sabonera, cavaller, 
ensabonar, botar, vermell, descavalcar, ensabonin, bot, 
vermellor, vermellejar, cavallfort

 1. 

2.  

3.  

4.  

8. Classifica en el quadre de sota les paraules destacades fixant-te 
en l’última lletra. Després encercla la síl·laba tònica de cada una.

 El meu amic Ibrahim, que és àrab, és l’estrella de l’equip de 
futbol del meu barri. 
 He fet un xarrup del líquid de color verd: tenia gust de menta.
 Al mercat d’antiguitats he trobat un canelobre daurat de set braços.
 Els socis del club d’hoquei anirem a passar el cap de setmana a 

l’alberg de la Molina. 
 Ahir al vespre, en Lluís, l’astròleg, em va deixar mirar pel telesco-

pi el planeta Mart i puc dir que és d’un color vermell molt bonic.

 p/b      c /g  t /d 

P/b, t/d, c/g en 
posició final
 
 Les lletres p i b en 

posició final sonen igual.
Per exemple: cap, club.
 Les lletres t i d en 

posició final sonen igual.
Per exemple: llit, actitud.
 Les lletres c i g en 

posició final sonen igual.
Per exemple: embolic, 
càstig.

Recorda que aquestes 
consonants són les que 
es troben en les paraules 
petaca i bodega.

d) Generalment les 
famílies de paraules 
s’escriuen totes amb b 
o totes amb v.
Per exemple:
ball  ballar, ballaruga;
núvol  ennuvolat.
Excepcions:
– corb  corba, però 
curvilini.
– moviment   movem, 
però mòbil.

cavall, cavaller, descavalcar, cavallfort.

sabó, sabonera, ensabonar, ensabonin.

rebotar, rebot, botar, bot.

envermellir, vermell, vermellor, vermellejar. 

 àrab

equip

xarrup

club

 líquid

verd

mercat

daurat

 amic

alberg

astròleg

bonic
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9. Classifica en el quadre de sota les paraules següents fixant-te en la consonant final:

rap, esquerp, equip, xarrup, club, talp, serp, àrab, destorb, Carib, tub, verb

Consonant final p                              
després de  
vocal tònica        

Consonant final b                              
després de  
vocal tònica          

Consonant final b                                
després de vocal 

àtona o de                    
consonant

Consonant final p                                  
després de vocal 

àtona o de                    
consonant

10. Busca si cal, en el diccionari  paraules de la mateixa família 
de cada una de les següents i escriu-les.

rep  

llop  

cap  

sap  

11. Classifica en el quadre de sota les paraules següents fixant-te 
en la consonant final:

atacat, gat, congost, límit, vàlid, quietud, fred, àcid, verd, latitud, 
barret, art

Consonant final t                            
després de  
vocal tònica        

Consonant final d                          
després de  
vocal tònica          

Consonant final d                                
després de vocal 

àtona o de  
consonant

Consonant final t                                  
després de vocal 

àtona o de  
consonant

a) Darrere de vocal 
tònica escrivim sempre 
-p, -t, -c.
Per exemple: llop, paret, 
abric.
Excepcions: 
– Paraules acabades en 
-b: cub, club, tub, adob, etc. 
– Paraules acabades en 
-d: fred, Alfred, sud, etc.
– Paraules acabades 
en -g: mag, buldog,                     
pedagog, etc. 
– I totes les paraules 
femenines acabades en 
-etud i -itud.
Per exemple: quietud, 
solitud.

 rap

equip

xarrup

 club

Carib

tub

 esquerp

talp

serp

 àrab

destorb

verb

rebuda, rebre, rebedor…

llobató, llobatera, llobada…

caparró, capficar, caputxa…

saviesa, sabem, saberut, savi…

 atacat

gat

barret

 quietud

fred

latitud

 congost

límit

art

 vàlid

àcid

verd
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12. Classifica en el quadre de sota les paraules següents fixant-te en la consonant final:

bosc, bec, remolc, abric, tampoc, mèdic, càstig, pedagog, mag, llarg, alberg, estrateg  

Consonant final c                              
després de  
vocal tònica        

Consonant final g                              
després de  
vocal tònica          

Consonant final g                                
després de  

vocal àtona o  
de consonant

Consonant final c                                  
després de  

vocal àtona o  
de consonant

13. Busca si cal, en el diccionari  alguna paraula de la mateixa 
família de cada una de les següents i escriu-la.

càrrec   

poruc   

enfarfec   

amic   

renec   

pessic   

dreta− 

estreta−      

muda− 

curta− 

presumida− 

trista− 

verda−         

quadrada− 

sorda−             

ràpida− 

b) Darrere de vocal 
àtona o de consonant 
escrivim la mateixa 
lletra que trobem en les 
paraules de la mateixa 
família.
Per exemple:
tub  tubular, 
límit  limitar, 
ràpid  rapidesa, 
arc  arcada.
Excepcions:
La majoria d’excepcions 
són de les consonants 
-c/-g:
ànec  aneguet,
mànec  manegar,
tinc  tingués, 
préssec  presseguer. 14. Escriu els adjectius següents en masculí. Després encercla les 

formes que no acabin en -t.

quadrat

bec

abric

tampoc

 pedagog

mag

estrateg

 bosc

remolc

mèdic

 càstig

llarg

alberg

carregar, carregada…

poruga, esporugir…

enfarfegar, enfarfegament…

amiga, amigable…

renegar, renegaire…

pessigar, pessigada…

dret

estret

mut

curt

presumit

trist

verd

sord

ràpid
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Jocs

V ZSECURRAT

L CENADPOPA

D RRTIMECAR

N APEROTTXA

B NBAOGAEQP

R CNEMALFCG

O KIOOCPCUC

C POLLJRTSR

2. Busca la paraula intrusa en cada cas i copia-la.

• diàleg, llarg, quietud, amarg 

• rap, sap, verd, equip 

• alberg, tub, cub, destorb 

• collaret, Carib, salut, nebot 

1. Busca 12 noms d’animals en aquesta sopa de lletres i escriu-los dins la bafarada:

3. Escriu una frase amb cada parell de paraules. Fixa’t que rimen.

  grup i tub     

  fort i nord      

  plec i alberg     

Món
ortogràfic

pop, cuc, llop, cranc, serp, drac,

ruc, flamenc, rap, corb, ànec, 

talp

quietud

verd

alberg

 Carib

Resposta orientativa.

Aquell grup es va ficar dins el tub.

És un home fort perquè ve del nord.

Els papers d’aquell plec són de l’alberg.
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4. Escriu una lletra dins de cada cercle seguint la llegenda de l’esquerra i t’apareixerà 
un refrany:

A B D E G

I L ON P

R T U V

Llegenda:

5. On es troba cada animal?

 és a prop de l’elefant rosa.

 és entre l‘ocell i la tortuga.

 és al costat de la serp i lluny de l’elefant blau.

 és al costat de l‘ocell.

.

.

,

E I G

,
’

’

L’elefant blau 

La serp 

La tortuga 

L’elefant rosa  

D A V

V E N T D E

L L E B E I G

D A I G U A

N O E N V

V E N T D E

L L E V A N T

P O R T A

L A I G U A

A L A N T
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Dictats

Pels aeroports cada vegada hi passa més 
gent: els vols de baix cost donen més possibili-
tats de viatjar. Per exemple, l’estiu passat, que 
vaig anar a Moçambic, tot esperant per fac-
turar l’equipatge, em vaig trobar amb el meu 
amic Nil. Ens vam passar tot el vol xerrant.
Des de l’avió, vam poder veure l’estret de Gi-
braltar. Impressionant!

Preparació del dictat

• Escriu una frase amb cada una 
de les paraules destacades en 
negreta.

1.

La Dora, simpàtica de mena però molt bado-
ca i tafanera, va pujar a les golfes de casa la 
seva àvia, va remenar un bagul, va trobar-hi 
una carpeta molt antiga, la va obrir i, quina 
sorpresa!: hi havia una rosa groga i ben seca. 
L’àvia, que era gairebé cega, quan la Dora 
li va posar la rosa entre les mans, va passar 
els seus dits tremolosos pels pètals secs i se li 
van negar els ulls de llàgrimes.

Preparació del dictat

• Escriu en la columna correspo-
nent el masculí de les paraules 
en negreta i al costat escriu-hi el 
femení. Fixa’t en els exemples:

2.

El femení manté la consonant que hi ha
en la paraula masculina        

El femení no manté la consonant que hi ha
en la paraula masculina        

fresc−fresca poruc−poruga

El de Girona és un dels aeroports més importants del país.

De gent n’hi ha de tota mena: de simpàtica i d’antipàtica.

A Vic hi ha un carrer molt cèntric i conegut que es diu carrer Estret.

simpàtic−simpàtica

badoc−badoca

sec−seca

 antic−antiga

groc−groga

cec−cega

Resposta orientativa.



86

Prop de l’ermita de Sant Pere es podia 
veure un camp ple de fang; allà hi havia 
un arbre amb el tronc partit per un llamp 
del dia que va fer una tempesta seca 
amb molt de vent. 
L‘Arnau, que cada dia anava a fer un 
tomb prop de l’ermita, es va acostar a la 
caixa d‘estalvis del poble a demanar un 
préstec per poder comprar aquell camp, 
amb la intenció de fer-s’hi una caseta per 
resguardar-se dels dies de tempesta.

Preparació del dictat

• Copia les paraules destacades. 
Al costat de cada una, escriu-hi un mot 
de la mateixa família i fes una frase amb 
aquest nou mot.

3.

La Martina tenia una gàbia daurada 
molt bonica on cada dia ficava a dins un 
objecte diferent esperant que cantés: un 
violí, un tornavís, una botifarra, un ventall, 
una bufanda, una albergínia, un tovalló, 
un mòbil, etc. Una tarda una de les seves 
amigues va anar a berenar a casa seva 
i la Martina li va explicar el seu experi-
ment. L’amiga li va dir, sorpresa: «De tant 
jugar amb jocs de ficció has perdut el 
sentit de la realitat».

Preparació del dictat

• Classifica en el quadre que hi ha a 
continuació les paraules destacades en 
negreta del text.

4.

Paraules amb b:  

Paraules amb v: 

 

sant santuari Aquell santuari és dedicat a la Mare de Déu de Núria.

fang fangueig Havent plogut, aquell camí és un fangueig.

partit partició Entre germans fem partició de llaminadures.

llamp llampec Quan hi ha un llamp es produeix un llampec.

vent ventada Aquella ventada va fer caure les fulles dels arbres.

tomb tombarella A classe de gimnàstica fem tombarelles.

       botifarra, bufanda,

albergínia, mòbil.

       violí, tornavís, ventall,

tovalló.

Resposta orientativa.
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Activitats d’ampliació

1. Classifica les paraules següents segons el so de la lletra subratllada:
fred, rapidesa, ràpid, oblidar, aviat, fredor, aviadet, oblit

Sona com bolet Sona com tardor

2. Classifica les paraules següents segons el so de la lletra subratllada:
amic, amargant, amiga, llarg, llargada, amarg, préssec, presseguer

Sona com abric Sona com abrigar

3. Torna a escriure la frase que hi ha a continuació, però cada vegada en la persona 
corresponent:

    Jo encara no sé si puc venir a fer l’acampada, però vull saber si cabo en el cotxe.

En Dídac 

Tu 

Ells 

fred  rapidesa

ràpid oblidar

aviat fredor

oblit aviadet

amic  amargant

llarg amiga

amarg llargada

préssec presseguer

               encara no sap si pot venir a fer l’acampada, però vol saber si cap en el cotxe.

     encara no saps si pots venir a fer l’acampada, però vols saber si caps en el cotxe.

     encara no saben si poden venir a fer l’acampada, però volen saber si caben en el cotxe.
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Avaluació

Temes 
i activitats

Paraules escrites correctament

La b i la v
Activitats 
1, 2, 3, 4, 5, 
6 i 7

P/b, t/d, c/g 
en posició 
final
Activitats 
8, 9, 10, 11, 12, 
13 i 14

Observa aquelles paraules que no has escrit correctament al llarg 
de la unitat i copia-les sense cap error en la columna de l’esquerra. 
Després fes que te les dictin totes per comprovar que les has assi-
milades. Si encara comets algun error, torna-les a escriure correc-
tament en la columna de la dreta.
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    Llegeix atentament i completa:

Qui esculls per jugar?

a) La Carlota no, la Mercè.
b) La Carlota, no la Mercè.

a) Jugaràs amb la  .

b) Jugaràs amb la  .

• Què és el que diferencia la resposta a de la b? 

  Llegeix aquest text:

• T'ha costat de llegir aquest text? Per què?

 Ara torna’l a llegir procurant de respectar els signes de puntuació: 

• T'ha costat també de llegir-lo? Per què?

Unitat 8 Els signes de puntuació

Observació

L’esport que practica la Irene s’anomena piragüisme existeixen dues modalitats 
de piragüisme com a esport olímpic la d’aigües tranquil·les i la d’aigües braves 
la primera consisteix bàsicament a conservar la línia recta d’un punt a un altre 
la segona també però inclou moltes més coses.

L’esport que practica la Irene s’anomena piragüisme. Existeixen dues modali-
tats de piragüisme com a esport olímpic: la d’aigües tranquil·les i la d’aigües 
braves. La primera consisteix bàsicament a conservar la línia recta d’un punt a 
un altre. La segona també, però inclou moltes més coses.

Mercè.

Carlota.

La posició de la coma.

Sí, perquè no hi ha signes de puntuació.

No, perquè els signes de puntuació marquen les pauses en l’entonació.
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El punt (.)

 Els textos es divideixen 
en paràgrafs. Un parà-
graf és un fragment d’un 
text que té una unitat de 
sentit. 
 Els paràgrafs poden tenir 

diverses frases, les quals 
se separen entre elles 
amb punts i seguit.
 Els paràgrafs se separen 

amb punt i a part: posem 
un punt al final del parà-
graf i canviem de línia.
 Després de punt hem 

d’escriure majúscula.
 El punt final indica 

l’acabament absolut d’un 
text.

1. Copia les frases següents, l'una darrera l’altra, de manera que 
formin un paràgraf. Posa un punt entre frase i frase.

Activitats

No es tracta del virus de la grip
els virus informàtics només es transmeten a través d’internet
poden causar molts desperfectes als ordinadors on entren

 

Després de punt has 
de començar la frase 
sempre amb majúscula.

2. Reescriu la història que tens a continuació de manera que no hi 
hagi tantes repeticions innecessàries. Si cal, canvia algun signe de 
puntuació.

Una gata entra a la cuina. Fa temps que la gata no ha menjat 
res. La taula de la cuina és plena de menjar. La gata, d’un salt, 
puja sobre la taula. La gata s’atipa de valent. La gata sent un 
soroll. La gata vol baixar de la taula fent un bot, però no pot. La 
gata ha menjat massa i ha perdut l’agilitat.
La mestressa de la casa entra a la cuina. La mestressa de la 
casa acarona la gata. La mestressa de la casa l’ajuda a baixar 
de la taula.

 

No es tracta del virus de la grip. Els virus informàtics només es 

transmeten a través d’internet. Poden causar molts desperfectes

als ordinadors on entren.

Una gata entra a la cuina: fa temps que no ha menjat res. La taula

de la cuina és plena de menjar i la gata, d’un salt, hi puja a sobre.

S’atipa de valent, però de sobte sent un soroll. La gata vol baixar 

de la taula fent un bot, però no pot: ha menjat massa i ha perdut 

l’agilitat. La mestressa de la casa entra a la cuina i acarona la 

gata; després l’ajuda a baixar de la taula.
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3. Copia aquest text separant les paraules i les frases amb la puntuació adequada. Asse-
nyala on canviem de paràgraf.

LaNeusdepetitaeraentremaliadaimoltmogudasovintportavaelsgenollspelatsunavega-
davacauredelgronxadorielmetgelivahaverdeposarcincpuntsalcapQuanlaNeusvate-
nir16anyselspareslivanregalarunamotovivienenunacasadepagèselsseusavispatienno-
confiavengaireenellanosabienperòqueeraresponsableiassenyada

 

La coma (,)

 La coma marca una 
pausa breu dins la frase.
 S’utilitza en casos com 

aquests:
– Per separar els diver-
sos elements d’una 
enumeració excepte 
quan ja hi ha una i.
Per exemple: Has de triar 
entre el groc, el blanc, el 
taronja i el vermell.
– Per separar un ele-
ment que es repeteix.
Per exemple: Ai, ai, ai, ai, 
quin mal!
– Per marcar una crida 
o una invocació.
Per exemple: Mira, Alba, 
quin regal m’han fet!
– Per marcar un aclari-
ment o una explicació 
enmig de la frase.
Per exemple: En Roger, 
amic meu de tota la vida, 
se’n va a viure a París.

4. Encercla les comes de les frases que hi ha a continuació. 
Després classifica les frases segons la funció de la coma.

a) Aquell noi, que és un dels fills de la Martina, és guapíssim.

b) Pare, l’Àlex t’espera per jugar.

c) El guanyador, molt emocionat, va recollir la medalla d’or.

d) Escolta, noia, això és donar gat per llebre.

Marca una crida
o una invocació

Marca un aclariment
o una explicació dins la frase

Funcions de la coma   

La Neus, de petita, era entremaliada i molt moguda. Sovint portava els genolls pelats. Una 

vegada va caure del gronxador i el metge li va haver de posar cinc punts al cap. 

Quan la Neus va tenir 16 anys, els pares li van regalar una moto. Vivien en una casa de 

pagès. Els seus avis patien. No confiaven gaire en ella. No sabien, però, que era responsable

 i assenyada.

b a

d c

4. Encercla les comes de les frases que hi ha a continuació. 
Després classifica les frases segons la funció de la coma.

a) Aquell noi, que és un dels fills de la Martina, és guapíssim.

b) Pare, l’Àlex t’espera per jugar.

c) El guanyador, molt emocionat, va recollir la medalla d’or.

d) Escolta, noia, això és donar gat per llebre.
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5. Encercla les comes de les frases següents i classifica aques-
tes frases segons la funció de la coma. Serveix-te de la lletra del 
davant de les frases.

a) Mira, mira, quin voltor tan enorme! 

b) Lleida, 2 de juliol de 2020

c)  Entre les obres de Picasso, hi trobem pintures, escultures,  
 
dibuixos, gravats i ceràmiques.

6. Pensa una frase per a cada funció de la coma i escriu-la:

  La coma separa els elements d’una enumeració.

  La coma separa un element que es repeteix.

  La coma assenyala una invocació o una crida.

  La coma marca un aclariment o una explicació dins la frase.

  La coma separa el nom d’una població i la data.

– Per separar el nom de 
la població i la data.
Per exemple: Cerdanyola 
del Vallès, 12 d’abril de 
2020.
Atenció: 
No hem de posar mai 
coma entre el subjecte 
i el verb i tampoc entre el 
verb i el complement.

Separa els elements  
d’una enumeració    

Separa el nom de la  
població i la data

Separa un element
que es repeteix 

Funcions de la coma   

c a b

És una noia guapa, simpàtica, llesta, intel·ligent i divertida.

Resposta orientativa.

A vint-i-cinc de desembre fum, fum, fum.

Escolta, Gertrudis, fes el favor de tornar-me la baldufa.

El meu pare, que m’estimava molt, era un sant.

Sant Martí Sesgueioles, 23 de març de 2019.
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• Raona per què en aquest text s’utilitzen els punts i coma en 
comptes de la coma o del punt.

 

7. Encercla els punts i coma del text següent. Després respon la 
pregunta de sota.

Ferran Agulló, polític i escriptor, l'any 1908 va batejar el litoral 
gironí amb el nom de costa brava. En un article que va publicar 
deia el següent: «Oh, la nostra costa brava, sense parella al 
món! La de Mallorca és més dura, més grandiosa; la Costa d’Or 
que es parteixen Itàlia i França és més dolça: una faldada de 
flors; però la nostra, des de la Tordera al cap de Creus, i seguint 
el Port de la Selva fins a Banyuls, ho és tot: és brava i rienta, fan-
tàstica i dolça, treballada pels temporals a cops d’onades».

El punt i coma (;)

 El punt i coma separa 
frases i marca una pausa 
més llarga que la coma i 
més curta que el punt.

Els dos punts (:) 

 Els dos punts s’utilitzen 
en els casos següents:
– Abans d’una trans-
cripció o citació 
textuals.
Per exemple: 
Abans de marxar li va dir: 
«A reveure!». 
– Abans d’una enume-
ració d’elements.
Per exemple: 
Dins la nevera hi havia tot 
això: sis ampolles de llet, 
formatge, embotit, iogurts  
i peix fresc.
– Per introduir una cau-
sa, una conseqüència, 
un resum, un exemple 
o un aclariment.
Per exemple: 
Van explicar-li quin era el 
problema: no tenien prou 
diners.
 El mot que segueix els 

dos punts comença amb 
minúscula. 
Excepcions:
– Quan es transcriu un 
text que originàriament 
comença amb majúscula.
– Quan darrere dels dos 
punts hi ha una frase 
que comença a la ratlla 
següent.

8. Encercla, en cada cas, els dos punts que hi trobis i escriu una 
frase semblant.

Fan casetes de pedra i pengen un cartell a la porta d’entrada, on 
es pot llegir: «Aquí hi pot entrar tothom».

 

L’orquestra del meu cosí necessita aquests músics: un pianista, un 
percussionista, un violinista i un violoncel·lista.

 

T’has de trobar realment malament: t’has menjat dos pastissos 
sencers!

 

Perquè els punts i coma marquen una pausa més llarga que la

coma i més curta que el punt.

Fan casetes de pedra i pengen un cartell a la porta d’entrada, on 

es pot llegir que hi pot entrar tothom.

L’orquestra del meu cosí necessita alguns músics, com ara un

pianista, un percussionista, un violinista i un violoncel·lista.

T’has de trobar realment malament, perquè t’has menjat dos 

pastissos sencers.

Resposta orientativa.
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Els punts 
suspensius (...) 

 Els punts suspensius 
indiquen una frase in-
terrompuda o una llista 
sense acabar. Se suposa 
que els mots que falten 
ens els podem imaginar 
o que no són necessaris.
També poden expres-
sar dubte, estranyesa, 
omissió, reticència 
o intriga.
 Els punts suspensius 

són tres i prou i han 
d'anar enganxats a la 
paraula del davant.
 Quan els tres punts tan-

quen una frase, la frase 
següent ha de començar 
amb majúscula.

9. Substitueix els punts suspensius per un possible final de la 
frase:

Per donar-me d’alta en el web del joc de rol he d’escriure les 
meves dades personals: nom, cognom…

 
Vaig acabar d’explicar el conte al meu germà: «Vet aquí un gos…».

 
Havia de prendre una decisió: anar al circ, anar al cinema o…

 
En els Jocs Olímpics es fan competicions de diversos esports: 
tenis, esgrima…

 
A la cuina de totes les cases hi trobem tot això: cassoles, culleres…

10. Què expressen els punts suspensius de cada frase?

a) En arribar a la platja… la Joana ja no hi era.

b) No entenia per què lluitaven, però ara que m’ho expliques…

c) Per Nadal, cada ovella…

d) Em pensava que era lletja…, però ara que la veig…

e) A veure, deixa’m que miri la meva agenda… Malament, tots els dies ocupats.

Per donar-me d’alta en el web del joc de rol he d’escriure les 
meves dades personals: nom, cognom, DNI, adreça, telèfon i 
adreça electrònica.

Vaig acabar d’explicar el conte al meu germà: «Vet aquí un gos, 
vet aquí un gat, i aquest conte s’ha acabat».

Havia de prendre una decisió: anar al circ, anar al cinema o 
quedar-me a casa a estudiar.

A la cuina de totes les cases hi trobem tot això: cassoles, culleres, 
forquilles, plats, gots, ganivets i altres estris.

En els Jocs Olímpics es fan competicions de diversos esports: 
tenis, esgrima, atletisme, bàsquet, futbol i molts altres.

Estranyesa.

Frase inacabada.

Frase inacabada.

Intriga.

Dubte.

Resposta orientativa.
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Jocs

1. Fes una cadena de frases de manera que l’últim nom de la frase sigui el subjecte 
de la següent.

2. Intercala els grups de paraules de la columna de la dreta en la frase correspo-
nent de la columna de l’esquerra. Posa comes allà on calgui.

          

 

 

La bicicleta
és un vehicle.

Un vehicle
pot tenir rodes.

 Les rodes

A Figueres hi ha el Museu Dalí.
Els Jocs Olímpics es van celebrar a Barcelona.
El cel era força blau.
El peix m’agrada molt.                    
La Fàtima va guanyar la competició. 

tot i que estava ennuvolat
cuit al forn 
que només té 10 anys 
que és on viu la Joana 
de l’any 1992

 

         
 

A Figueres, que és on viu la Joana, hi ha el Museu Dalí.

Els Jocs Olímpics de l’any 1992 es van celebrar a Barcelona.

El cel, tot i que estava ennuvolat, era força blau.

El peix cuit al forn m’agrada molt.

La Fàtima, que només té 10 anys, va guanyar la competició.

Els pneumàtics 

contenen aire.

          porten 

pneumàtics.

L’aire és una mescla

de gasos.

Resposta orientativa.
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3. Escriu una frase amb cada enumeració:

  Picasso, Dalí, Goya, Miquel Àngel

  avió, zepelí, globus aerostàtic, submarí

  escriure, pintar, llegir, cantar

4. Relaciona cada grup de paraules del primer grup amb un del segon de 
manera que formin una frase amb sentit. Copia cada frase que hagis format 
posant dos punts entre el primer grup de paraules i el segon.

El conte acabava així  
 

Vaig rebre un SMS 
d’en Jan que em deia

Els rosers brotaven 

Quan es va aixecar 
de terra va exclamar

Ja no corria

els començaven a sortir 
les fulles i les poncelles.

«Catacric-catacrac, conte acabat».

Vols anar al cinema, avui?

se li havien acabat les forces 
i no podia arribar a la meta. 

«He tingut sort, no m’he fet mal!».

 

Picasso, Dalí, Goya i Miquel Àngel són tots uns artistes genials.

Hi ha alguns mitjans de transport ben curiosos: l'avió, el zepelí, el globus aerostàtic, 
el submarí...

Escriure, pintar, llegir, cantar..., tot això m’agrada força de practicar-ho.

El conte acabava així: «Catacric-catacrac, conte acabat».

Vaig rebre un SMS d’en Jan que em deia: Vols anar al cinema, avui?

Els rosers brotaven: els començaven a sortir les fulles i les poncelles.

Quan es va aixecar de terra va exclamar: «He tingut sort, no m’he fet mal!».

Ja no corria: se li havien acabat les forces i no podia arribar a la meta.

Resposta orientativa.
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A la meva escola hem començat el curs al so 
dels timbals, de les gralles, amb capgrossos 
i molta festa. 
El primer dia de curs ja ens hem adonat que 
aquest any hi ha alumnes de nacionalitats 
diferents: italians, gambians, veneçolans, 
indis…
Tots, mestres i alumnes, tenim ganes de co-
mençar el curs amb… «molt bon rotllo»; volem 
que l’amistat perduri sempre entre nosaltres.

Dictats

Preparació del dictat

• Encercla tots els signes de pun-
tuació que hi ha en el text. Després 
explica la funció de cada un.

1.

Els telèfons mòbils funcionen per mitjà d’ones 
de ràdio d’alta freqüència, unes ones invisibles 
a través de les quals viatja la informació. 
Aquestes ones són enviades des d’unes esta-
cions base, també anomenades repetidors. Els 
telèfons mòbils capten aquestes ones electro-
magnètiques, que són les que permeten de fer 
trucades i de rebre’n, d'enviar missatges, etc. 

Preparació del dictat

• Pensa per què aquest text només 
té un paràgraf i explica-ho per escrit.

2.

La coma: separa els diversos elements de l’enumeració; marca una explicació enmig de la frase.

El punt: marca el final d’un paràgraf; marca el final del text.

Els dos punts: marquen que vindrà una enumeració d’elements.

Els punts suspensius: marquen una enumeració inacabada; marquen dubte.
Les cometes: marquen un barbarisme.
El punt i coma: marca una pausa més llarga que la coma i més curta que el punt.

Perquè té una sola unitat de sentit.



98

Un dels personatges més pintats per Picasso 
va ser l’arlequí. En els seus quadres, l’arlequí 
el podem trobar trist, pensatiu, en família, 
amb una guitarra. En algun cas, Picasso el va 
pintar seguint el corrent cubista, és a dir, mit-
jançant formes geomètriques, com ara cubs, 
triangles i quadrats. 
Picasso, fins i tot, va escollir aquest personat-
ge per il·lustrar el primer cartell que va fer per 
anunciar el Carnaval de Barcelona. 

Preparació del dictat

• Copia les enumeracions d’aquest 
text, amb les comes corresponents. 

3.

Els Jocs Olímpics moderns, tal com els conei-
xem avui, es van celebrar per primera vegada 
a Atenes, la capital de Grècia, l’any 1896, 
gràcies al baró de Coubertin, que va tenir la 
idea de recuperar els Jocs Olímpics que es 
feien en l’antiguitat. Des d’aquell moment, i tal 
com es feia a la Grècia antiga, s’han celebrat 
cada quatre anys. Només es van deixar de fer 
durant la Primera i la Segona Guerra Mundial.

Preparació del dictat

• Assenyala les dues expressions 
que hi ha entre comes i que in-
diquen un aclariment, i copia-les.

4.

L’arlequí el podem trobar trist, pensatiu, en família, amb una guitarra. 

Mitjançant formes geomètriques, com ara cubs, triangles i quadrats.

tal com els coneixem avui

la capital de Grècia
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Activitats d’ampliació

1. Observa com la situació concreta d’una coma pot variar el significat d’una frase:

   Exemple:

   − Mentre treballava, la meva germana feia el dinar. (En aquesta frase, jo treballo i la meva 
      germana fa el dinar.)

   − Mentre treballava la meva germana, feia el dinar. (En aquesta frase, qui treballa és la meva 
      germana i jo faig el dinar.)

• Inventa‘t una frase en la qual el canvi de lloc de la coma faci variar-ne el significat.

Un grup de caça-recompenses nord-americà ha trobat un tresor al fons del mar, en 
aigües internacionals, amb mig milió de monedes d’or i plata. El govern espanyol es 
pensa que era d’un vaixell anglès del segle XVII que portava diners d’Espanya. No se 
sap per quin motiu, potser un temporal o un atac pirata, el vaixell es va enfonsar i les 
500.000 monedes que transportava van quedar amagades fins ara. Odyssey, una 
empresa nord-americana, va localitzar el vaixell i s’ha encarregat de rescatar-les.

La Marina i el seu germà Sergi han de fer el dinar: amanida, macarrons, bistec i, de 
postres, síndria. Van a la plaça i compren el següent: enciam, tomàquets, pebrots, 
cebes, olives i bistecs. Quan arriben a casa, en Sergi exclama: «Marina, ens hem 
descuidat de comprar els macarrons».

2. Aquests textos han perdut les comes; procura de posar-les-hi per facilitar la comprensió 
i l’entonació.

S’ha de canviar l’antena del televisor, que no funciona (el que no funciona és l’antena).

S’ha de canviar l’antena del televisor que no funciona (el que no funciona és el televisor).

Un grup de caça-recompenses nord-americà ha trobat un tresor al fons del mar, en 
aigües internacionals, amb mig milió de monedes d’or i plata. El govern espanyol es 
pensa que era d’un vaixell anglès del segle xvii que portava diners d’Espanya. No se 
sap per quin motiu, potser un temporal o un atac pirata, el vaixell es va enfonsar i les 
500.000 monedes que transportava van quedar amagades fins ara. Odyssey, una 
empresa nord-americana, va localitzar el vaixell i s’ha encarregat de rescatar-les.

La Marina i el seu germà Sergi han de fer el dinar: amanida, macarrons, bistec i, de 
postres, síndria. Van a la plaça i compren el següent: enciam, tomàquets, pebrots, 
cebes, olives i bistecs. Quan arriben a casa, en Sergi exclama: «Marina, ens hem 
descuidat de comprar els macarrons».

Resposta orientativa.
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Avaluació

Observa aquelles paraules que no has escrit correctament al llarg 
de la unitat i copia-les sense cap error en la columna de l’esquerra. 
Després fes que te les dictin totes per comprovar que les has assi-
milades. Si encara comets algun error, torna-les a escriure correcta-
ment en la columna de la dreta.

Temes 
i activitats

Paraules escrites correctament

El punt
Activitats 
1, 2 i 3

La coma
Activitats 
4, 5 i 6

El punt 
i coma
Activitat 7

Els dos 
punts
Activitat 8

Els punts 
suspensius
Activitats 
9 i 10
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1. Ves al web www.espaibarcanova.cat.

2. Clica el bàner de les Activit@ts Món.

3. Clica el quadern corresponent.

4. Escriu el teu nom i el de l’escola  
 i tria la unitat que vols fer.

5. Fes les activitats.

6. Revisa els resultats.

Funcionament de les activitats interactives

Quan trobis        en el quadern, cal que segueixis els passos següents:

Les imatges d’aquesta pàgina tenen un caràcter informatiu i s’han d’entendre com a exemple  
del funcionament de les activitats interactives; per tant, són susceptibles de ser modificades.
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Els quaderns Món ortogràfic són eines d’exercitació que permetran que l’alumnat, 
mitjançant la pràctica, assoleixi els coneixements competencials i el maneig dels 
elements ortogràfics bàsics. El quadern permet treballar explícitament la competència 
comunicativa, però, dintre del marc curricular LOE, també hi són presents la resta de 
competències bàsiques:

•  Competència artística i cultural. Relacionada amb la dimensió literària i en el conei-
xement i la vivència de la cultura popular i amb l’ús d’alguns recursos de l’expressió 
artística.

•  Competència del tractament de la informació i competència digital. Tractada en les 
propostes d’avaluació de les Activit@ts Món, fetes amb l’ordinador.

•  Competència matemàtica. Relacionada amb l’ús de la dimensió matemàtica de la 
numeració.

•  Competència d’aprendre a aprendre. Tractada a partir d’activitats que fomenten l’ús 
eficient dels recursos ortogràfics i de tècniques de treball intel·lectual. Inclou, a més, 
la capacitat d’autoavaluar-se.

•  Competència d’autonomia i iniciativa personal. Pròpia del treball individual en un 
quadern: fomentar l’autonomia i la capacitat d’iniciativa dels alumnes.

•  Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. Tractada en la 
lectura i reflexió de textos emmarcats en el món físic que ens envolta.

•  Competència social i ciutadana. Plantejada en el treball en grup, en la posada en 
comú de les activitats i en la seva resolució a l’aula.

En el quadre de la pàgina següent trobareu el nombre d’activitats de cada unitat que 
tracten la competència indicada. La competència social i ciutadana no l’hem referenciada, 
atès que dependrà de les possibilitats de dinamització a l’aula.

Podeu consultar la Proposta didàctica en el vostre espai personal del web www.barcanova.cat

Competències bàsiques
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