Solucionari de Convé practicar
1. Passa al plural les frases.
Exemple: Jo sóc alta.

Nosaltres som altes.

1. Solucionari
Jo sóc valencià.
Tu eres tranquil.
Ella és amable.
Tu eres advocat.
Jo sóc atrevit.
Ell és el meu amic.
Ella és arquitecta.
Tu eres tímid.

Nosaltres som valencians.
Vosaltres sou tranquils.
Elles són amables.
Vosaltres sou advocats.
Nosaltres som atrevits.
Ells són els meus amics.
Elles són arquitectes.
Vosaltres sou tímids.

2. Passa al plural les frases.
Jo estic il·lusionada.
Tu estàs malalta.
Ell està vivint a València.
Ella està treballant a Moixent.
Tu estàs de viatge a Vallada.
Jo estic a la fàbrica de matí.
Tu estàs disponible de vesprada.
2. Solucionari
Nosaltres estem il·lusionades.
Vosaltres esteu malaltes.
Ells estan vivint a València.
Elles estan treballant a Moixent.
Vosaltres esteu de viatge a Vallada.
Nosaltres estem a la fàbrica de matí.
Vosaltres esteu disponibles de vesprada.
3. Escriu en singular estes frases.
Exemple: Nosaltres som treballadors.

Jo sóc treballador.

Nosaltres som andalusos.
Vosaltres sou amables.
Ells són cuiners.
Vosaltres sou majors.
Nosaltres som jóvens.
Elles són estudioses.

1

Nosaltres som estrangers.
Vosaltres sou immigrants.
Elles són esveltes.
3. Solucionari
Jo sóc andalús.
Tu eres/ets amable.
Ell és cuiner.
Tu eres major.
Jo sóc jove.
Ella és estudiosa.
Jo sóc estranger.
Tu eres immigrant.
Ella és esvelta.
4. Escriu en singular estes frases.
Nosaltres tenim nebots.
Vosaltres teniu una casa.
Ells tenen moltes visites.
Elles tenen un cotxe gran.
Nosaltres tenim el periòdic.
Vosaltres teniu les jaquetes.
Elles tenen els fills menuts.
Elles tenen les camises brutes,
4. Solucionari
Jo tinc nebots.
Tu tens una casa.
Ell té moltes visites.
Ella té un cotxe gran.
Jo tinc el periòdic.
Tu tens les jaquetes.
Ella té el fill menut.
Ella té la camisa bruta.
5. Repassa estos números de davall i rectifica els errors que hi haja.
Recorda la regla del D-U-C.
5. Solucionari
trenta-tres, cinc, set, nou, tretze, quinze, dèsset, quaranta-quatre, cinquantasis, set, deu, seixanta-huit, setanta-nou, noranta, quatre-cents, dos mil doscents, un milió, cinc-cents quaranta-quatre
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6. Llig les frases i completa les preguntes que et fem.
Ella és molt partidària dels transports públics.
Les flors florixen per primavera.
¡Quina calor que tinc! Vaig a per un got d’aigua.
¿Teniu gel o glaçons a la nevera?
Preguntes i Solucionari
Ella és el femeni d’ell.
¿Quin és el plural d’Ella és xica? Elles són xiques.
¿Quin és el singular de Les flors florixen? La flor florix o floreix.
El masculí de quina és quin.
Vaig és la primera persona del singular del verb anar.
Teniu és la segona persona del plural del verb tenir o tindre, fa referència a
vosaltres i té fa referència a ell o a ella.
¿Quin és el singular de glaçons?
glaçó
7. Escriu els números següents.
Exemple: 1954

mil nou-cents cinquanta-quatre

7. Solucionari
11
onze
345 tres-cents quaranta-cinc
24
vint-i-quatre
478 quatre-cents setanta-huit/vuit
33
trenta-tres
1234 mil dos-cents trenta-quatre
45
quaranta-cinc
65
seixanta-cinc
52
cinquanta-dos
789 set-cents huitanta-nou / set-cents
vuitanta-nou
66
seixanta-sis
52.675 cinquanta-dos mil sis-cents setanta-cinc
77 setanta-set
456.934 quatre-cents cinquanta-sis mil noucents trenta-quatre
88
huitanta-huit /vuitanta-vuit
100 cent
99
noranta-nou
500 cinc-cents
8. Repassa esta sèrie de paraules i busca la incorrecció.
bona nit, bon dia, com, quan, quant, voler, benvolgut, benvingut, visca, carrer,
avinguda, paseig
8. Solucionari: passeig
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9. Repassa esta sèrie de paraules i busca la incorrecció.
família, oncle, tía, bo, comprar, citar, cosí, edat, any, moreno, ros, rossa,
castany, rogenc, negre, blanc, verd, groc, blau, roig
9. Solucionari: tia (no porta accent)
10. Repassa esta sèrie de paraules pertanyents a l’àmbit de la família i
busca la incorrecció.
nét, iaio, néta, pare, mare, fill, filla, germà, cunyat, cunyada, avi o iaio, nora,
xendre, xic, xica, home, dona
10. Solucionari: gendre
11. Repassa esta sèrie de paraules pertanyents a l’àmbit de la vestimenta i
complements, i busca la incorrecció.
calcer, sabates, sabatilles, botes, falda, camisa, brusa, pantalóns, suèter, jersei,
abric, jaqueta, corbata, bufanda,
11. Solucionari: pantalons no s'accentua, acaba amb ns, sí que s'accentuarà
pantaló.
12. Posa en plural les frases de les dos columnes.
La falda grisa.
La jaqueta negra.
Un calcetí groc.
El cabell castany.
El front ample.
La camisa blava.
El vestit morat.
Una sabata marró.
L’arracada verda.
Un color daurat.
Una bufanda grisa.

El llavi roig.
L’estómac gran.
El jersei marró o marron.
La llengua roja.
La dent blanca.
Un abric de color beix.
El pantaló taronja.
L’anell roig.
Una polsera lluenta.
Un rellotge platejat.
Una jaca de color rosa.

12. Solucionari
Les faldes grises.
Les jaquetes negres.

Els llavis roigs o rojos.
Els estómacs grans.
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Uns calcetins grocs.
Els cabells castanys.
Els fronts amples.
Les camises blaves.
Els vestits morats.
Unes sabates marrons.
Les arracades verdes.
Uns colors daurats.
Unes bufandes grises.

Els jerseis marrons.
Les llengües roges.
Les dents blanques.
Uns abrics de color beix.
Els pantalons taronja.
Els anells roigs o rojos.
Unes polseres lluentes.
Uns rellotges platejats.
Unes jaques de color rosa.

13. Repassa esta sèrie de paraules pertanyents a l’àmbit del cos humà i
busca la incorrecció.
cabell, pèl, orelles, ull, galta, boca, llavis, dents, celles, coll, gros, prim, braç,
braços, óssos, mà-mans, cuixes, panxa, cul, estómac, esquena
Solucionari: ossos. S'ha de diferenciar entre "Em fan mal tots els ossos" i "Els
óssos polars són blancs".
14. Repassa esta sèrie de paraules i busca la incorrecció.
casa, jardi, façana o fatxada, finestra, porta, sostre, entrada, eixida, arbre,
corredor, pluja, núvol, gris, neu, plaja
Solucionari: platja s'escriu amb te jota i platges amb te ge.

15. Repassa esta sèrie de paraules i busca la incorrecció.
edifici, pis, cassa, apartament, xalet, piscina, muntanya, mar, bicicleta, cotxe,
tren, avió, automòbil
Solucionari: casa s'escriu amb una essa. Escolta la diferència de so entre
masia, masover i massa; dissabte, pressa i presa.
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16. Endevina, solucionari
Qui no té cabell és calb o pelat.
Els actors consideren que el color groc els dóna mala sort.
Darrere del pit tenim l’esquena.
En el peu i en la mà tenin cinc dits.
La gengivitis és una inflació de la geniva.
L’ornament que es porta en les orelles es diu l'arracada o les arracades.
El color verd representa l’esperança.

17. Repassa esta sèrie de paraules i busca la incorrecció.
clau, gos, gat, pardal, matí, vesprada, nit, desajunar, esmorzar, dinar, berenar,
sopar, hivern, primavera, estiu, tardor
Solucionari: desdejunar
18. Repassa esta sèrie de paraules i busca la incorrecció.
estació, aeroport, carretera, excursió, número, nombre, un, dos, tres, cuatre,
cinc, sis, set, huit, nou, deu, onze, dotze
Solucionari: quatre s'escriu amb cu u. També s'escriuen així: quaranta i
cinquanta. Escolteu la diferència de pronúncia entre cua o cues i quantitat,
qualificació, quasi.

19. Repassa esta sèrie de paraules i busca la incorrecció.
simpàtic, alegre, enfadat, content, alt, baix, alçada, amidar, pregunta, resposta,
edat, curt, llarc, bastant, prou, nord, sud
Solucionari: llarg acaba amb ge. Paraules derivades seran: llarga, llargària,
llarguerut…
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20. Forma el plural de les paraules de les dos columnes.
Exemple: l’arbre

els arbres

L’home
La dona
La casa
El telèfon
La vesprada
El matí
L’estiu
El cotxe
El tramvia

L’hivern
El menjador
L’entrada
L’eixida
L’orella
La moto
El metro (mitjà de comunicació)
L’autobús
L’hora

20. Solucionari
Els hòmens o els homes
Les dones
Les cases
Els telèfons
Les vesprades
Els matins
Els estius
Els cotxes
Els tramvies

Els hiverns
Els menjadors
Les entrades
Les eixides
Les orelles
Les motos
Els metros
Els autobusos
Les hores

21. Passa al singular les paraules de les dos columnes.
Exemple: les terrasses

la terrassa

Els hiverns
Els estius
Els mesos
Els anys
Els dies
Les tardors
Les cuines
Els aniversaris
Els folis

Els arbres
Les fulles
Els corredors
Els banys
Les primaveres
Les habitacions
Els rebedors
Les festes
Els armaris

21. Solucionari
L’hivern
L’estiu
El mes

L’arbre
La fulla
El corredor
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L’any
El dia
La tardor
La cuina
L’aniversari
El foli

El bany
La primavera
L’habitació
El rebedor
La festa
L’armari

22. Conjuga els verbs (present d’indicatiu) i completaràs les frases.
Exemple: jo (voler) vull berenar carabassa torrada.
Solucionari
Jo (poder) puc anar amb tu.
Jo (fer) faig el que puc.
Tu (fer) fas el que pots.
Ell (fer) fa l’enquesta.
Nosaltres (poder) podem ajudar-te.
Vosaltres (poder) podeu vindre a casa.
Ells (fer) fan manualitats.
Tu (poder) pots preparar l’esmorzar.
Ell (poder) pot fer esport.
Nosaltres (poder) podem comprar el dinar.
Vosaltres (fer) feu el treball.
Ells (poder) poden entrar puntuals.

23. Fes com t’indiquem en l’exemple i practicaràs el verb tenir o tindre.
Ex.: Nosaltres tenim uns barrets bonics.

Jo tinc un barret bonic.

Solucionari
Nosaltres tenim uns cotxes.
Elles tenen dos cases.
Ells tenen uns vells amics.
Vosaltres teniu els dits grossos.
Vosaltres teniu uns barrets bonics.
Nosaltres tenim unes camises blaves.

Jo tinc un cotxe.
Ella té una casa.
Ell té un vell amic.
Tu tens el dit gros.
Tu tens un barret bonic.
Jo tinc una camisa blava.

24. Conjuga els verbs i completaràs les frases.
Exemple: jo (voler) vull (present d’indicatiu del verb voler)
Solucionari
Ell (voler) vol un joguet.
Nosaltres (haver) hem de menjar.
Tu (haver) has de beure més.
Vosaltres (haver) heu d’animar-vos.
Jo (voler) vull estudiar.
Ell (haver) ha d’anar davant.

Jo (haver) haig / he de fer açò.
Tu (voler) vols eixir d’excursió.
Ells (haver) han de conduir.
Ell (voler) vol saber l’hora.
Vosaltres (voler) voleu treballar.
Nosaltres(voler) volem tindre un pis.
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25. Posa l’accent en les paraules que calga d’estes frases.
Solucionari
Ella té molt a fer encara.
Jo pense que és prompte.
Adrià viu ací.
¿Com tens açò?
¿Què penses fer hui?
¿On aniràs demà?
¿Per què no preferixes el tren?
Vine amb autobús.
Són les cinc de la vesprada.
Sóc molt matinera.
Els dies passen volant.
26. Llig la nota i respon les preguntes que et plantegem.
Per favor, Antoni: Aneu a comprar vosaltres el menjar de la convidada de
divendres. Espere una telefonada del representant que em porta els llibres. Ahir
vaig encomanar en el forn el salat i el dolç. Només falta comprar la beguda i
alguna entrada, com papes, ametles i alguna cosa més. Potser necessitaràs
més diners. Fins ara. Un abraç.
26. Solucionari
¿Per favor indica manament o és una fórmula de cortesia? fórmula de cortesia
Aneu és del verb anar i el pronom personal a què fa referència és vosaltres.
¿El menjar fa referència a un dinar o a diverses coses que podem menjar? A
diverses coses, és a dir: allò que menjarem en la convidada.
Divendres és un dia de la setmana que va després de dijous.
Telefonada vol dir que t’avisen per telèfon.
Em és un pronom que fa referència a mi.
Ahir és un dia anterior a hui o avui.
¿Vaig encomanar indica acció passada o futura?

passada, esse sorda

¿En el forn també venen pa i pastissos?

sí

¿El pastís de tomaca i verdures és salat o dolç?

salat
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¿La coca de poma pertany al dolç o al salat?

al dolç

¿Només i solament són sinònims?

sí

Les papes i les ametles són una entrada o un aperitiu.
¿Potser vol dir tal volta o tal vegada?

sí

Necessitaràs és el futur del verb necessitar.
27. Completa les frases amb el present d’indicatiu dels verbs escrits entre
parèntesis.
Exemple: Jo (conéixer) conec el nom del periòdic.
Solucionari
Jo (preferir) preferisc anar divendres de matí.
Jo (fer) faig tot el que puc.
Jo (anar) vaig al cine els dilluns.
Jo (complir) complisc anys a desembre.
Jo (tindre) tinc la cuina al costat del menjador.
Jo (necessitar) necessite més hores lliures.
Jo (voler) vull un rellotge de paret.
Jo no (poder) puc anar al casament el dia 3 d’agost.
Jo no (deure) dec diners als meus pares.
Jo (pertànyer) pertany a una associació sense ànim de lucre.
Jo (anar) vaig a comprar aigua els dijous.
Jo (tindre) tinc lliure dimarts que ve.
28. Passa al plural les frases.
Exemple: El nostre telèfon és molt fàcil.
Els nostres telèfons són molt fàcils.
El nostre foli està tacat.
El vostre missatge és curt.
El meu quadern és groc.
El seu llibre té cent planes.
El teu nebot no estudia gens.
28. Solucionari
Els nostres folis estan tacats.
Els vostres missatges són curts.
Els meus quaderns són grocs.
Els seus llibres tenen cent planes.
Els teus nebots no estudien gens.
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29. Forma el femení.
El nostre fill és molt fadrí.
El vostre veí és amable.
El meu cosí es diu Joan.
El seu iaio és alt.
El teu germà és baix.
29. Solucionari
La nostra filla és molt fadrina.
La vostra veïna és amable.
La meua cosina es diu Joana.
La seua iaia és alta.
La teua germana és baixa.
30. Passa al singular estes frases.
Nosaltres no vivim a la platja.
Vosaltres compreu les revistes.
Elles poden vestir-se.
Els meus coixins són grans.
Els teus dits són llargs.
Els seus anells són bonics.
30. Solucionari
Jo no visc a la platja.
Tu compres les revistes.
Ella pot vestir-se.
El meu coixí és gran.
El teu dit és llarg.
El seu anell és bonic.

31. Forma el plural.
¿Quina és la teua taula?
¿Qui és el teu pare?
¿Quin cine preferixes?
Algú vindrà després.
¿A quin lloc treballes?
Algú farà el camí.
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31. Solucionari
¿Quines són les teues taules?
¿Quins són els teus pares?
¿Quins cines preferixes?
Alguns vindran després.
¿A quins llocs treballes?
Alguns faran els camins.
32. ¿Com ho diries? Tria la forma adequada d’este material d’oficina.
32. Solucionari
Material d’oficina: la ploma, els llapis, la goma (d’esborrar), el regle, les tisores
o les estisores, el bolígraf, el quadern, la llibreta, el foli, la cadira, el calaix de la
taula
33. Informa’t i completa.
Llig el text i respon les preguntes.
—Ací està la mona.
—¿Com dius una mona? Jo crec que és una moneta. ¿No la veus?
—¡Ah, sí! És tan menuda que no la veia.

Preguntes i Solucionari
Ací, allí i allà són adverbis de lloc i indiquen proximitat, mitjania i llunyania.
Està és la tercera persona del present d’indicatiu del verb estar i la a quan
s’accentua sempre porta l’accent obert o greu.
El femení plural de la mona és les mones.
Dius és la segona persona del singular del present d’indicatiu del verb dir.
El plural d’una mona és d’unes mones.
Completa amb els pronoms personals, d’acord amb l’exemple: Jo crec, tu
creus, ell o ella creu, nosaltres creiem, vosaltres creieu, ells o elles creuen.
¿No la veus?: la és un pronom que fa referència en el text a la moneta.
Menuda és el femení de menut.
Veia és l’imperfet d’indicatiu del verb veure o vore. Pronunciarem així: jo veia o
vea. I del verb dir, l'imperfet serà: jo deia, pronunciat: jo dia.
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34. Llig el text i respon les preguntes.
Hi ha una gamma de colors quan observem la naturalesa: els verds, els blaus,
els marrons, els ocres, els rojos. Tots són ben bonics. ¿Quin és el teu preferit?
A mi m’agraden, sobretot, els verds i els colors terra.

34. Solucionari
Hi ha: Hi és un pronom que en este cas acompanya el verb haver.
Colors és el plural de color.
Observem és del verb observar i el pronom personal a què fa referència és
nosaltres.
Els verds és el masculí plural. El masculí singular és el verd.
Els blaus és el masculí plural. El masculí singular és el blau.
Els marrons és el masculí plural. El masculí singular és el marró o el marron.
Els ocres és el masculí plural. El masculí singular és l’ocre.
Els rojos és el masculí plural. El masculí singular és el roig.
Són és la tercera (o 3a.) persona del plural del verb ser o ésser.
Bonics és el plural de bonic.
Quin és un adjectiu i pronom que indica pregunta o interrogació.
Teu és un possessiu que fa referència a la segona (2a) persona del singular.
M’agraden: ¿quin és el pronom que està elidit? Em o me.

35. Forma el plural, d’acord amb l’exemple.
Exemple: un regle
un bolígraf
un llapis
un quadern
un foli
un gat
un xiquet
un bosc
un café
un text
un pardal

uns regles
una llibreta
una serp
una taula
una girafa
una balena
una pinta
una panderola
una xinxeta
un porc
un poni

35. Solucionari
uns bolígrafs
uns llapis
uns quaderns
uns folis
uns gats

unes llibretes
unes serps
unes taules
unes girafes
unes balenes
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uns xiquets
uns boscs o uns boscos
uns cafés
uns texts o uns textos
uns pardals

unes pintes
unes panderoles
unes xinxetes
uns porcs
uns ponis

36. Forma el plural de les paraules de la doble columna.
el col·legi
la cadira
l’ordinador
l’arbre
la zebra
el cavall
l’aranya
l’alumne

l’escola
l’alumna
l’animal
l’ull
la gossa
l’abella
l’escarabat
el telèfon

36. Solucionari
els col·legis
les cadires
els ordinadors
els arbres
les zebres
els cavalls
les aranyes
els alumnes

les escoles
les alumnes
els animals
els ulls
les gosses
les abelles
els escarabats
els telèfons

37. Informa’t i completa.
Substituïx el complement pel pronom que calga.
Exemple: Jo mire el cavall.

Jo el mire.

37. Solucionari
Maria compra els bolígrafs.
Tu guardes els clips.
Ernest para la taula.
Ell té el calaix folrat.
Jo porte les claus de casa.
No veig l’home del quiosc.
Nosaltres mirarem la pel·lícula.
Jo tinc el gos malalt.
Jo necessite trobar el carrer.
Ella repara la impressora.

Maria els compra.
Tu els guardes.
Ernest la para.
Ell el té folrat.
Jo les porte.
No el veig.
Nosaltres la mirarem.
Jo el tinc malalt.
Jo necessite trobar-lo./Jo el necessite
trobar.
Ella la repara.
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38. Llig el text i respon les preguntes.
¿T’agraden els animals grans o menuts? Jo preferisc els menuts i algun gran.
També m’estime més els dies assolellats que no els nuvolats i amb pluja.

38. Solucionari
– ¿El pronom ‘te’ davant de vocal o hac s’apostrofa?
sí
– Els animals: El singular de els és ..el..... i davant de vocal o hac
s’apostrofa. ¿Aleshores com és: l’animal o el animal?
l’animal
– El singular de grans i menuts és gran i menut.
– Preferisc és la primera persona del present d’indicatiu del verb preferir.
Completa: tu preferixes...., ell preferix..., nosaltres preferim...., vosaltres
preferiu...., ells preferixen.... Nota: també es pot conjugar amb
l’increment –eix. Exemple: tu prefereixes...., ell prefereix..., ells
prefereixen
– M’estime: ¿Quin és el pronom que hem apostrofat?
El pronom
me/em
– Dies i dia no s’accentuen perquè són paraules planes: di-a, di-es
– Assolellat o solejat vol dir calfat pel sol.
– Nuvolat vol dir que és un dia espés, amb molts núvols.
– Pluja i plujós s’escriuen amb jota, però pluges s’escriu amb ge.
39. Llig el text i respon les preguntes.
¿Què és més gran un dragó o un drac mitològic? El drac és el prototip del
monstre marí contra el qual lluiten els déus i els herois. Per exemple el drac de
sant Jordi.

39. Solucionari
–
–

–
–
–
–
–
–

Què expressa interrogació i sempre s’escriu amb accent obert o greu.
La tercera persona del singular del present d’indicatiu del verb ser o
ésser s’accentua sempre. Completa i fixa’t en els que porten accent: jo
sóc, tu ets o eres, ell és, nosaltres som, vosaltres sou, ells són.
Més és un adverbi i porta accent. Però el mes d’agost tinc vacances,
¿en porta? No
Dragó porta accent perquè és una paraula aguda.
Mitològic és una paraula plana i porta accent obert com antropològic,
psicòleg, filòleg, etc.
Marí és aguda i la i quan s’accentua sempre du accent tancat.
Déus és el plural de déu i fa referència a la divinitat.
Herois és el plural d’heroi i el femení és heroïna.
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40. Forma el plural, d’acord amb l’exemple.
Exemple: Jo abrace el gat.

Nosaltres abracem el gat.

Ell no està enfadat.
Ella passeja per la muntanya.
Jo puge a l’avió.
Tu comences a caminar.
Ella bromeja sovint.
Ell és més alt.
Tu estàs prou bé.
Jo preferisc la platja.
Ell acudix al dinar.
El qui estiga plantat que passe.
Aquella que em mira és veïna.
Ell fa el que vol.
Tot el que té és necessari.
¡Qui (el qui) dorm no viu.
Tria el que és negre.
No és aquella que dorm.
Jo tinc el treball acabat.
Tu eres molt simpàtic.
40. Solucionari
Ells no estan enfadats.
Elles passegen per la muntanya.
Nosaltres pugem a l’avió.
Vosaltres comenceu a caminar.
Elles bromegen sovint.
Ells són més alts.
Vosaltres esteu prou bé.
Nosaltres preferim la platja.
Ells acudixen al dinar.
Els qui estiguen plantats que passen.
Aquelles que em miren són veïnes.
Ells fan el que volen.
Tot el que tenen és necessari.
¡Els qui dormen no viuen.
Trieu els que són negres.
No són aquelles que dormen.
Nosaltres tenim els treballs acabats.
Vosaltres sou molt simpàtics.
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41. Substituïx el complement pel pronom corresponent.
Exemple: Jo escolte els pardalets.

Jo els escolte.

41. Solucionari
Jo mire les girafes.
Tu descobrixes els lleons.
Ella sap la pregunta.
Nosaltres veiem el peix.
Vosaltres preferiu l’hipopòtam.
Ells saben l’adreça d’Antoni.
Ell atén l’explicació.
Jo dic açò.

Jo les mire.
Tu els descobrixes.
Ella la sap.
Nosaltres el veiem.
Vosaltres el preferiu.
Ells la saben.
Ell l’atén.
Jo ho dic.

42. Llig el text i respon les preguntes.
La gent jove quan es troba sol ser molt efusiva; fins i tot poden cridar. Després
s’abracen, s’espenten, boten, xoquen les mans. Fa molt de goig vore’ls.

Solucionari
–
–
–
–

–
–
–

El plural de jove és jóvens o joves. Exemple: els jóvens o joves i les
jóvens o joves.
Es troba. Es no s’accentua perquè és un pronom, s’accentua el verb.
¿Fins i tot és sinònim d’inclús?
Sí
Poden, s’abracen, s’espenten, boten, xoquen són la tercera persona del
plural del present d’indicatiu dels verbs poder, abraçar-se, espentar-se,
botar, xocar.
Les mans és el plural de la mà.
Fer goig vol dir que causa satisfacció.
Vore’ls està format pel verb vore o veure i el pronom els.

43. Llig el text i respon les preguntes.
Quant a les besades, solem fer-nos un o dos besos en les galtes. A França,
te’n poden fer més de dos. Al principi se’t fa estrany, però els costums varien
segons els països.

43. Solucionari
–

¿Quant a és sinònim de pel que fa, respecte de?

sí
17

–
–
–
–

–
–

–
–

Les besades és el plural de la besada.
Solem és del verb soler i la primera persona del present d’indicatiu és jo
solc. Exemple: Jo solc prendre una infusió a mitjan matí.
Davant de topònim solem usar la preposició a? Exemple: Vaig a
Burjassot.
Te’n és la combinació del pronom te i el pronom en. Exemple: ¿Te’n
véns? Te’n compre. També el podem escriure darrere. Exemple: Vinete’n, compra-te’n.
Més s’accentua perquè és adverbi. Exemple: No és més simpàtica que
tu.
Se’t és la combinació del pronom se i el pronom et. No s’ha de
confondre amb el número set o quan necessitem beure perquè tenim
set.
Els costums és plural. El singular és el costum.
Els països és plural. El singular és el país.

44. Fes el plural, d’acord amb l’exemple.
Exemple: L’avinguda principal.

Les avingudes principals.

La decisió comarcal.
La història viscuda.
El cognom difícil.
El país desfet.
La recepció del missatge.
El contracte firmat.
La família completa.
L’educació adequada.
El costum establit.
La informació privilegiada.
L’adult informat.
L’home educat.
L’efecte hivernacle.
La notícia del periòdic.
L’avantatge de l’amistat.
L’aigua de l’aixeta.
L’arbre de la vorera.
L’enllumenat públic.
L’hotel reservat.
La universitat vella.
L’acord pres.
L’impuls de l’educació.
L’expansió de la informació.
L’única joventut.
L’anàlisi de la qüestió.
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44. Solucionari
Les decisions comarcals.
Les històries viscudes.
Els cognoms difícils.
Els països desfets.
Les recepcions dels missatges.
Els contractes firmats.
Les famílies completes.
Les educacions adequades.
Els costums establits.
Les informacions privilegiades.
Els adults informats.
Els homes educats.
Els efectes hivernacles.
Les notícies dels periòdics.
Els avantatges de les amistats.
Les aigües de les aixetes.
Els arbres de les voreres.
Els enllumenats públics.
Els hotels reservats.
Les universitats velles.
Els acords presos.
Els impulsos de les educacions.
Les expansions de les informacions.
Les úniques joventuts.
Les anàlisis de les qüestions.
45. Canvia la frase com fem en l’exemple.
Exemple: Jo estic cansat → Jo he estat cansat. (pretèrit perfet)
Solucionari
Tu eres bon negociant.
Jo sóc molt treballador.
Ell compra menjar.
Nosaltres arribarem a migdia.
Vosaltres busqueu apartament.
Elles viuen a la ciutat.
Jo vaig davant.
Tu li demanes diners sovint.
Jo suggerisc el menú degustació.
Tu fas obres en ta casa.

Tu has sigut bon negociant.
Jo he sigut molt treballador.
Ell ha comprat menjar.
Nosaltres hem arribat a migdia.
Vosaltres heu buscat apartament.
Elles han viscut a la ciutat.
Jo he anat davant.
Tu li has demanat diners sovint.
Jo he suggerit el menú degustació.
Tu has fet obres en ta casa.
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46. Canvia la frase com fem en l’exemple.
Exemple: Jo visc al poble. → Jo viuré al poble. (futur)
Jo m’alce a les set del matí.
Tu trobes la guia de telèfons.
Ell busca un substitut.
Nosaltres ens gitem a les onze de la nit.
Vosaltres llogueu sempre una caseta a l’estiu.
Elles volen demanar cita.
Jo faig goig quan m’aprime.
Tu contes les notícies amb il·lusió.
Nosaltres arribem cap a les cinc de la matinada.
Vosaltres deixeu les claus al pany.
Ells coneixen tot el litoral.
46. Solucionari
Jo m’alçaré a les set del matí.
Tu trobaràs la guia de telèfons.
Ell buscarà un substitut.
Nosaltres ens gitarem a les onze de la nit.
Vosaltres llogareu sempre una caseta a l’estiu.
Elles voldran demanar cita.
Jo faré goig quan m’aprime.
Tu contaràs les notícies amb il·lusió.
Nosaltres arribarem cap a les cinc de la matinada.
Vosaltres deixareu les claus al pany.
Ells coneixeran tot el litoral.
47. Canvia la frase com fem en l’exemple.
Exemple: Vés per la vorera (imperatiu del verb anar)
Solucionari
(Eixir) de seguida, ens esperen a sopar.
(Fer) el que consideres.
(Viure) el millor possible.
(Tindre) els euros que et dec.
(Prendre) estes llimes tan grosses.
(Afanyar-se) i no t’entretingues tant.
(Ser o ésser) més optimista o viuràs amargat.
(Estar) quiet un moment i et faré una foto.
(Relaxar-se) i disfruta de la vida.
(Menjar) fruita i verdura cada dia.
(Anar) i descansa.

(Ix) de seguida...
(Fes) el que consideres.
(Viu) el millor possible.
(Tin) els euros que et dec.
(Pren) estes llimes tan grosses.
(Afanya’t) i no...
(Sigues) més optimista o...
(Estigues/està-te) quiet un...
(Relaxa’t) i disfruta de la vida.
(Menja) fruita i verdura cada dia.
(Vés) i descansa.
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48. Canvia la frase com fem en l’exemple.
Exemple: Ella em diu que vol dinar amb mi.
tu».

→ Ella em diu: «Vull dinar amb

Ell em pregunta si tinc lliure dimarts que ve.
Ella em diu que vol dinar amb mi.
Ell em diu que vindran a fer la reparació.
Ella em demana que li diga el meu número de telèfon.
Ell em diu que sempre vaig de pressa.
Ella em diu que no cride tant quan li parle.
Ell em diu que sempre estic contenta.
Tu em dius sempre que m’apunte a un gimnàs.
Tu em demanes que et faça cas.
Ells em diuen que volen traure diners.
Elles em demanen que tinga paciència.
48. Solucionari
Ell em pregunta: «¿Tens lliure dimarts que ve?».
Ella em diu: «Vull dinar amb tu».
Ell em diu: «Vindrem o anirem a fer la reparació».
Ella em demana: «Dis-me/Digues-me el teu número de telèfon».
Ell em diu: «Sempre vas de pressa».
Ella em diu: «No crides tant quan em parles».
Ell em diu: «Sempre estàs contenta».
Tu em dius sempre: «Apunta’t a un gimnàs».
Tu em demanes: «Fes-me cas».
Ells em diuen: «Volem traure diners».
Elles em demanen: «Tin paciència».
49. Canvia la frase com fem en l’exemple.
Exemple: Jo estic cansat → Jo he estat cansat. (pretèrit perfet)
Solucionari
Tu eres bon negociant.
Jo sóc molt treballador.
Ell compra menjar.
Nosaltres arribarem a migdia.
Vosaltres busqueu apartament.
Elles viuen a la ciutat.
Jo vaig davant.
Tu li demanes diners sovint.
Jo suggerisc el menú degustació.
Tu fas obres en ta casa.

Tu has sigut bon negociant.
Jo he sigut molt treballador.
Ell ha comprat menjar.
Nosaltres hem arribat a migdia.
Vosaltres heu buscat apartament.
Elles han viscut a la ciutat.
Jo he anat davant.
Tu li has demanat diners sovint.
Jo he suggerit el menú degustació.
Tu has fet obres en ta casa.
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50. Canvia la frase com fem en l’exemple.
Exemple: Jo visc al poble. → Jo viuré al poble. (futur)
Jo m’alce a les set del matí.
Tu trobes la guia de telèfons.
Ell busca un substitut.
Nosaltres ens gitem a les onze de la nit.
Vosaltres llogueu sempre una caseta a l’estiu.
Elles volen demanar cita.
Jo faig goig quan m’aprime.
Tu contes les notícies amb il·lusió.
Nosaltres arribem cap a les cinc de la matinada.
Vosaltres deixeu les claus al pany.
Ells coneixen tot el litoral.
50. Solucionari
Jo m’alçaré a les set del matí.
Tu trobaràs la guia de telèfons.
Ell buscarà un substitut.
Nosaltres ens gitarem a les onze de la nit.
Vosaltres llogareu sempre una caseta a l’estiu.
Elles voldran demanar cita.
Jo faré goig quan m’aprime.
Tu contaràs les notícies amb il·lusió.
Nosaltres arribarem cap a les cinc de la matinada.
Vosaltres deixareu les claus al pany.
Ells coneixeran tot el litoral.

51. Llig el text i respon les preguntes.
Demà, cap a les 11.00 hores, podríem quedar a esmorzar en la cafeteria nova
del carrer de Sant Vicent, número 7. Si no pots, per favor avisa’m per correu
electrònic o deixa’m un missatge en el mòbil. Un abraç.
Solucionari
–
–
–
–
–

Si demà és dimecres, ¿quin dia és hui?
dimarts
Podríem és el condicional del verb poder. Com és la primera (1a.)
persona del plural, el pronom personal a què fa referència és nosaltres.
Abans d’esmorzar és un costum establit que ens desdejunem (menja
que fem quan ens alcem de matí).
Nova és él femení de nou. Exemple: Han obert un bar nou.
Pots és la segona (2a.) persona del singular del present d’indicatiu del
verb poder.
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–
–

¿Quin és el pronom elidit d’avisa’m o deixa’m?
me.
Mòbil s’escriu amb be. ¿Com s’escriu automòbil?

(El pronom) em o
Amb be

52. Llig el text i respon les preguntes.
Ahir vaig tindre un dinar familiar. A part de ma mare, els meus germans, la
dona del meu germà major i els nebots, vam convidar el nóvio de la meua
neboda. És un italià simpàtic i rialler. Ens ho passàrem la mar de bé.

Solucionari
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Si ahir va ser dissabte, ¿quin dia és hui?
diumenge
Vaig tindre és el passat perifràstic del verb tindre o tenir. Completa les
formes: jo vaig tindre, tu vas tindre, ell va tindre, nosaltres vam o vàrem
tindre, vosaltres vau o vàreu tindre, ells van tindre.
Ma mare. Ma és un possessiu. Una altra forma sinònima és la meua
mare.
Germans és el plural de germà.
En este cas, «dona» vol dir que és la muller o l’esposa del meu germà.
El femení «dels nebots» és de les nebodes.
El nóvio és masculí i el femení és la nóvia.
Forma el femení de la frase: És una italiana simpàtica i riallera.
Ens és un pronom que fa referència a nosaltres.
Ho és un pronom dèbil o feble.
Passàrem és el passat simple del verb passar.
Ens ho passàrem la mar de bé vol dir que ens divertírem molt.

53. Conjuga d’acord amb l’exemple.
Exemple: Jo (poder) podria. (condicional)
Solucionari
Tu (poder) podries visitar-nos.
Maria (poder) podria saludar-nos.
Nosaltres dos (poder) podríem preparar el sopar.
Tots vosaltres (poder) podríeu anar al cine.
Marta i Núria (poder) podrien substituir-vos.
54. Conjuga d’acord amb l’exemple.
Exemple: Jo (poder) podré. (futur)
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Solucionari
Tu (poder) podràs visitar els amics.
Jo (poder) podré anar a arreplegar-te.
Albert (poder) podrà convidar-te a esmorzar.
Nosaltres (poder) podrem deixar-te la bicicleta.
Elles (poder) podran canviar de treball.
Vosaltres (poder) podreu tindre temps lliure.
55. Conjuga d’acord amb l’exemple.
Exemple: Jo (anar) vaig. (present d’indicatiu)
Solucionari
Ell (anar) va al treball amb autobús.
Tu (fumar) fumes cada quinze minuts.
Ella (fer) fa gimnàstica cada dia.
Màrius (tindre) té un pis als afores de la ciutat.
Sofia (viatjar) viatja cada estiu a un país.
Vicent (estar) està preocupat per les eleccions municipals.
Ferran (llegir) llig/llegix/llegeix sempre quan acaba de sopar.
Gemma (patir) patix/pateix per si no aprova l’entrevista.
56. Conjuga d’acord amb l’exemple.
Exemple: Jo (parlar) parlí. (passat simple)
Solucionari
Tu (escoltar) escoltares el discurs atentament.
Francesca (alçar-se) s’alçà de la taulà i se n’anà.
Nosaltres (treballar) treballàrem el mes passat intensament.
¿Vosaltres (saber) sabéreu la notícia amb antelació?
Elles (poder) pogueren presentar la instància.
Abelard (anar) anà a l’aniversari d’Adela.
Noèlia (tornar) tornà de vacances molt contenta.
Agustí (vindre) vingué amb retard a la cita.

57. Canvia la frase i forma el plural com fem en l’exemple.
Exemple: Ella va visitar l’exposició.

Elles van visitar les exposicions.
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Solucionari
Jo telefonaré a Sílvia.
¿Tu podràs acompanyar-me?
Ella va vindre a casa dijous passat.
Jo no recorde què em va dir.
L’automàtic ha botat.
Avisa-la que vinga.
¿Com et diuen?
L’escriptor ha publicat el nou llibre.
No pense satisfer el seu desig.
Cada dia compra el periòdic.
Jo he vist el que has deixat.
Ella em deixa el cotxe que té.

Nosaltres telefonarem a Sílvia.
Vosaltres podreu acompanyar-nos.
Elles van vindre a casa dijous passat.
Nosaltres no recordem què ens van dir.
Els automàtics han botat,
Avisa-les que vinguen.
¿Com us/vos diuen?
Els escriptors han publicat els nous llibres.
No pensem satisfer els seus desitjos.
Cada dia compren els periòdics.
Nosaltres hem vist el que heu deixat.
Elles ens deixen els cotxes que tenen.

58. Llig el text i respon les preguntes.
És a les ciutats valencianes on hi ha més edificis monumentals, però en
qualsevol poble, i molt més en municipis de més de deu mil habitants, podem
trobar esglésies, muralles, castells, places i racons que ens faran viatjar a
través de la història.

Solucionari
És: ¿Què es un verb o un pronom?

Un verb

A les ciutats: passa-la al singular.

A la ciutat

Hi ha: hi és un pronom i ha és un ....

verb

Més: s’accentua perquè és un adverbi de quantitat.
Però sempre s’accentua amb accent obert o greu.
Qualsevol: ¿Què vol dir en este context? 1. Persona no digna. 2. No importa
quin.
La 2 (dos)
Molt: és un adverbi de quantitat i no porta accent. ¿I en este cas? El café ja
està molt/mòlt.
Mòlt del verb moldre
Podem és la primera persona del plural del verb poder. ¿Quina seria la forma
corresponent del futur i el condicional? Nosaltres podrem (futur). Nosaltres
podríem (condicional).
Les esglésies està en plural. Ara canvia al singular.

L’església
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Places i racons són les formes en plural i en singular seria la plaça i el racó.
Ens faran indica futur. La forma en condicional seria ens farien.
Viatjar s’escriu amb tj. Completa el present d’indicatiu d’este verb. Jo viatge, tu
viatges, ell viatja, nosaltres viatgem, vosaltres viatgeu, ells viatgen.
La història és una paraula plana o esdrúixola.

Esdrúixola

59. Usa el present d’indicatiu del verb haver i practicaràs una forma que
tenim per a expressar l’obligació. Atenció a l’apòstrof.
Exemple: Jo (haver + preposició de) he de llegir este catàleg.
Solucionari
Jo (haver de) he d’ anar a fer pilates a les tres del migdia.
Tu (haver de) has d’acostumar-te a este menú.
Nosaltres (haver de) hem de parlar amb el guia del viatge.
Ella (haver de) ha de contestar este qüestionari.
Ell (haver de) ha d’oblidar esta experiència.
Vosaltres (haver de) heu d’arreplegar els turistes.
Nosaltres (haver de) hem de començar de nou.
Tu (haver de) has de llegir un capítol cada dia.
Ells (haver de) han de fer vida normal.
Jo (haver de) he de recuperar el temps perdut.

60. Practica l’expressió d’obligació amb el verb caldre.
Exemple: No cal que m’acompanyes a l’avió.
Jo crec que sí que (imperfet d’indicatiu) una ajuda per la teua part.
No (present d’indicatiu) que puges amb mi.
Solament ens (present d’indicatiu) les vostres firmes.
¡Veus com no ha (participi) treballar este dissabte!
Sempre (futur) que confien amb nosaltres.
Es veu que (present d’indicatiu) portar el DNI.
Solucionari
Jo crec que sí que calia una ajuda per la teua part.
No cal que puges amb mi.
Solament ens calen les vostres firmes.
¡Veus com no ha calgut treballar este dissabte!
Sempre caldrà que confien amb nosaltres.
Es veu que cal portar el DNI.
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61. Observa com construïm la probabilitat (verb deure) i practica tu.
Exemple: Deu anar molta gent a esta festa, ¿no?
.......... ser Àngels qui ha telefonat.
No ....... ser tan complicat com creus.
Ja ...... haver vingut els companys d’Elisa.
¿Quina hora és? ......... ser les 15.15 hores.
......... ser les 5.00 de la matinada quan l’he sentit entrar.
Quan el vaig veure l’última vegada, ........ tindre tres anys.
61. Solucionari
Deu ser Àngels qui ha telefonat.
No deu ser tan complicat com creus.
Ja deuen haver vingut els companys d’Elisa.
¿Quina hora és? Deuen ser les 15.15 hores.
Devien ser les 5.00 de la matinada quan l’he sentit entrar.
Quan el vaig veure l’última vegada, devia tindre tres anys.

62. Fixa’t amb els exemples i comprovaràs que passant l’imperatiu al
present de subjuntiu expressaràs la negació.
Exemple: ¡Puja l’escala!
Fes açò ara.

No puges l’escala.
No faces açò ara.

Solucionari
Oblida’t del cotxe.
Vés al circ.
Mira la muralla.
Vine a dinar.
Ajuda’m, per favor.
Alça’t del llit.
Atén açò primer.
Bat el suc.
Beu molta aigua.
Tanca la porta.
¡Corre!
Creu el que et diuen.
Dóna’m la mà.
Dis-me la veritat.
Entra a l’oficina.
Comença tu.

No t’oblides del cotxe.
No vages al circ.
No mires la muralla.
No vingues a dinar.
No m’ ajudes, per favor.
No t’alces del llit.
No atengues açò primer.
No bates el suc.
No begues molta aigua.
No tanques la porta.
No córregues
No cregues el que et diuen.
No em dónes la mà.
No em digues la veritat.
No entres a l’oficina.
No comences tu.

27

Mastega a poc a poc.
Ix per la porta.
Escriu-me prompte.
Juga, no patisques.
Llig este paràgraf.
Obri la porta.
Riu i ho notaràs.
Pren mesures.
Trau el cotxe.
Seu i espera.
¡Trenca-ho tot!
Carrega la furgoneta.
Abraça’t a mi.

No mastegues a poc a poc.
No isques per la porta.
No m’escrigues prompte.
No jugues, no patisques.
No lliges este paràgraf.
No òbrigues la porta.
No rigues i ho notaràs.
No prengues mesures
No tragues el cotxe.
No segues i espera
¡No ho trenques tot!
No carregues la furgoneta.
No t’abraces a mi.

63. Passa al plural les frases següents.
Exemple: ¿Qui és eixa persona? ¿Qui són eixes persones?
¿Qui és el president?
¿Quin és el teu carrer?
¿Quina és la prova?
Algú et dirà la veritat.
¿Quin és este monument?
¿Quin dia tornes?
¿Algú vol aigua?
63. Solucionari
¿Qui són els presidents?
¿Quins són els teus carrers?
¿Quines són les proves?
Alguns et diran les veritats.
¿Quins són estos monuments?
¿Quins dies tornes?
¿Alguns voleu aigua?

64. Usa els gerundis i els participis, d’acord amb l’exemple.
Exemple: Està dient açò des de març. Dita la causa, ja es pot treballar.
Solucionari

Gerundis

Hem passat la nit (raonar) raonant.
Està (perdre) perdent possibilitats.
Ho ha dit (vindre) venint cap ací.

Participis
Ha raonat molt bé.
L’ocasió està perduda.
No ha vingut encara.
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Acabaràs (conéixer) coneixent la ciutat.
Treballa (vendre) venent en una botiga.
Està (prendre) prenent antibiòtic.
Estic (viure) vivint la meua vida.
Encara està (dormir) dormint.
Està (patir) patint molt.

Ja has conegut la ciutat.
Ha venut la casa.
No he pres l’antibiòtic.
La vida, ja l’he viscuda.
Està dormit des de fa una hora.
Esta situació ja l’he patida.

65. Comprova esta llista de paraules per si hi cal algun accent o alguna
dièresi.
paisos, ruïnes, dia, València, climàtic, pero, períodes, gràcies, és, residència,
romànic, gòtic, esplèndida, estacio, trànsit, exposicions, conferencies, jardí,
Túria, heterogènia, futbol, podríem, podrien
Solucionari
països, ruïnes, dia, València, climàtic, però, períodes, gràcies, és, residència,
romànic, gòtic, esplèndida, estació, trànsit, exposicions, conferències, jardí,
Túria, heterogènia, futbol, podríem, podrien
66. En este grup de paraules hi ha dos errors. Busca’ls.
pluja, escala, núvol, estranger, acollir, aeroport, anglés, alemà, francés,
setmana, pasejar, hivern, estiu
Solucionari
pluja, escala, núvol, estranger, acollir, aeroport, anglés, alemany, francés,
setmana, passejar, hivern, estiu
67. En este grup de paraules hi ha un error. Busca’l.
pujar, baixar, porta, plànol, carrer, avinguda, plaça, palau, casa, edifici, pis,
apartament, xalet, autobus, tren, cotxe, metro, bicicleta, moto, avió, barco
Solucionari
pujar, baixar, porta, plànol, carrer, avinguda, plaça, palau, casa, edifici, pis,
apartament, xalet, autobús, tren, cotxe, metro, bicicleta, moto, avió, barco
Atenció. Les paraules agudes accentuables són les que acaben en vocal,
vocal + s, -en, -in. Exemples: demà, aniràs, Berlín, sorprén.
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68. En este grup de paraules hi ha dos errors. Busca’ls.
pati, estació, nort, sud, est, oest, ajuntament, botiga, magatzem, església,
catedral, vorera, gent, diürn, nocturn, día, nit
Solucionari
pati, estació, nord, sud, est, oest, ajuntament, botiga, magatzem, església,
catedral, vorera, gent, diürn, nocturn, dia, nit
Atenció: Escolta com pronunciem: nord, sud, sord
69. En este grup de paraules hi ha quatre errors. Busca’ls.
torre, muralla, ciutat, començar, acabar, març, falles, decembre, Nadal, giner,
reis, abril, pasqüa, museu, institut, exposició, conferencia, jardí, riu, circ, parc,
plantes, palmera
Solucionari
torre, muralla, ciutat, començar, acabar, març, falles, desembre, Nadal, gener,
reis, abril, pasqua, museu, institut, exposició, conferència, jardí, riu, circ, parc,
plantes, palmera
70. En este grup de paraules hi ha un error. Busca’l.
conductor, transeünt, carretera, autopista, casc, cinturó, camió, cotxe, bicicleta,
autobús, semafor, bitllet
Solucionari
conductor, transeünt, carretera, autopista, casc, cinturó, camió, cotxe, bicicleta,
autobús, semàfor, bitllet
Semàfor és plana perquè la força de la veu recau en la penúltima síl·laba i no
acaba ni en vocal, ni vocal + s, ni en -en ni -in.
71. Llig el text i respon les preguntes.
El trànsit per tota la circumval·lació és dens durant la setmana, però per a
descansar i culturitzar-se està l’opció de l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM).
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Solucionari
¿trànsit és una paraula aguda o plana?

plana

tota és el femení de ..tot... i el plural masculí és ..tots..... i el femení plural és
..totes......
circumval·lació porta ele o ela geminada. Comprova si en porten estes
paraules. Tria l’opció correcta:
al·legar, al·lucinar, col·lecció, il·lustre, il·lògic
és porta accent diferencial o diacrític perquè és del verb ser o ésser.
la setmana comença dilluns i acaba diumenge.
però s’escriu sempre amb l’accent obert o greu.
descansar és un verb de la primera conjugació (–ar) i l’imperfet d’indicatiu
d’estos verbs s’escriuen amb ve. Comprova-ho: jo descansava, tu
descansaves, ell o ella descansava, nosaltres descansàvem, vosaltres
descansàveu, ells o elles descansaven.
està del verb estar, és una paraula aguda i la a quan s’accentua sempre du
accent obert o greu.
l’opció s’apostrofa. Posa l’article en les paraules següents:
la industria
l’interior
el iogurt
la unió
l’inconvenient
la universitat
la humitat
l’orella
l’originalitat
l’oficina
l’estació
l’església
l’institut
l’escola
l’estiu
de l’Institut no fa la contracció. ¿Com resoldries les paraules següents?:
vaig a l’hospital
aniré a l’estiu

vaig a l’hotel
es dedica a l’art

valencià és aguda, però València és esdrúixola.
(IVAM) és una sigla i les sigles no porten punts. ¿Com escriuries l’IVAM o el
IVAM? l’IVAM

72. Fes d’acord amb l’exemple.
Exemple: Ells (creure’s) els millors.

Ells es creuen els millors.

Ells no (parlar-se).
Tu (perdre’s) el partit.
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Jo (trobar-se) bé.
Vosaltres (acompanyar-se) sovint.
Ells (mirar-se) als ulls.
Nosaltres (fer-se) des de sempre.
Tu (relacionar-se) malament.
Ells (voler-se) molt.
Jo (sentir-se) impotent.
Tu (burlar-se) dels altres.
72. Solucionari
Ells no es parlen.
Tu et perds el partit.
Jo em trobe bé.
Vosaltres us/vos acompanyeu sovint
Ells es miren als ulls.
Nosaltres ens fem des de sempre.
Tu et relaciones malament.
Ells es volen molt.
Jo em sent impotent.
Tu et burles dels altres.
73. Fes d’acord amb l’exemple.
Exemple: Ells (creure’s) els millors.

Ells es creuen els millors.

Ella (jugar-se) la pell.
Nosaltres (tindre’s) l’un a l’altre.
Vosaltres (comprar-se) massa coses.
Ell (tenyir-se) els cabells.
Nosaltres (comprendre’s) de meravella.
Jo (arreglar-se) cada matí.
Nosaltres (confondre’s) de carrer.
Ells (aprofitar-se) de la situació.
73. Solucionari
Ella es juga la pell.
Nosaltres ens tenim l’un a l’altre.
Vosaltres us/vos compreu massa coses.
Ell es tiny/tenyix els cabells.
Nosaltres ens comprenem de meravella.
Jo m’arregle cada matí.
Nosaltres ens confonem de carrer.
Ells s’aprofiten de la situació.
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74. Comprova esta llista de paraules per si hi cal algun accent o alguna
dièresi.
frequent, col·leccio, tramvia, Catarroja, mai, accés, aço, loteria, podrem, aniras,
comerç, nerviós, pel·lícula, sol·licitud, al·lergia, raïm, reull, il·lusio, logic, mati,
tenien, faran, anem, practiquem, anirem, anaren, pensaras, viatjaren, veina.
Solucionari
freqüent, col·lecció, tramvia, Catarroja, mai, accés, açò, loteria, podrem, aniràs,
comerç, nerviós, pel·lícula, sol·licitud, al·lèrgia, raïm, reüll, il·lusió, lògic, matí,
tenien, faran, anem, practiquem, anirem, anaren, pensaràs, viatjaren, veïna.

75. Fes d’acord amb l’exemple.
Exemple. Jo (parlar) parlava, ella (cridar) cridava.
A tots els teus amics els (agradar) discutir.
Ells (dir) que (avisar) sempre si (arribar) en retard.
Sempre (bromejar) que li (agradar) els diàlegs no els monòlegs.
Nosaltres no (xarrar), (discutir) a tothora.
Quan ella (contar) coses del treball l’(escoltar) divertits.
Tu la (buscar) per a jugar i (agarrar) tots els joguets que podies.
Jo (tallar) les flors que tu (plantar).
75. Solució
A tots els teus amics els (agradava) discutir.
Ells (deien) que (avisaven) sempre si (arribaven) en retard.
Sempre (bromejava) que li (agradaven) els diàlegs no els monòlegs.
Nosaltres no (xarràvem), (discutíem) a tothora.
Quan ella (contava) coses del treball (l’escoltàvem) divertits.
Tu la (buscaves) per a jugar i (agarraves) tots els joguets que podies.
Jo (tallava) les flors que tu (plantaves).
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76. Llig la frase i respon les preguntes o fes el que t’indiquem.
Hi ha cada mitja hora un programa de notícies.
Hi ha. Hi és un ..... i ha és la tercera persona del singular del present
d’indicatitiu del verb ...
mitja és el femeni de .... Exemple: Necessite .... dia per a arribar al lloc.
notícies és el plural de ...... Exemple: La ......... ha arribat fins ací.

76. Solucionari
Hi ha. Hi és un pronom i ha és la tercera persona del singular del present
d’indicatitiu del verb haver.
mitja és el femeni de mig. Exemple: Necessite mig dia per a arribar al lloc.
notícies és el plural de notícia. Exemple: La notícia ha arribat fins ací.
77. Llig la frase i respon les preguntes o fes el que t’indiquem.
Jo vull escriure’t un correu electrònic i després t’enviaré un missatge pel mòbil.
Jo és un pronom personal. Els altres pronoms són: tu, ell-a, ..........., vosaltres,
ells-elles.
vull és del verb ..............
escriure’t porta el pronom ............. elidit perquè el verb acaba en vocal. Altres
exemples són: tanca’...., dutxa’...., concentra’...., ordena’.....
electrònic i mòbil són paraules .......... i porten accent obert perquè darrere hi ha
una síl·laba en i. Són excepcions església, fórmula, Dénia.
El contrari de després és ...........
t’enviaré porta elidit el pronom te. Altres exemples són: ....escoltaré,
.....explicaré, ....ajudaré.
77. Solucionari
Jo és un pronom personal. Els altres pronoms són: tu, ell-a, nosaltres,
vosaltres, ells-elles.
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vull és del verb voler.
escriure’t porta el pronom et/te elidit perquè el verb acaba en vocal. Altres
exemples són: tanca’t, dutxa’t, concentra’t, ordena’t.
electrònic i mòbil són paraules planes i porten accent obert perquè darrere hi ha
una síl·laba en i. Són excepcions església, fórmula, Dénia.
El contrari de després és abans.
t’enviaré porta elidit el pronom te. Altres exemples són: t’escoltaré, t’explicaré,
t’ajudaré.
78. Passa a singular el diàleg.
—¿Qui són estes persones?
—No les conec, deuen ser amics dels amfitrions.

Solucionari
—¿Qui és esta persona?
—No la conec, deu ser amic de l’amfitrió.
79. Llig la frase i respon les preguntes.
Quan m’alce em dutxe perquè m’ajuda a despertar-me.
Quan indica temporalitat i quant indica ................
Passa al plural la frase del punt 79. Quan ens ..........
Solucionari
Quan indica temporalitat i quant indica quantitat.
Passa al plural la frase del punt 79. Quan ens alcem ens dutxem perquè ens
ajuda a despertar-nos.
80. Llig el diàleg i respon les preguntes.
—¿Per què fas botiges quan parles?
—Perquè sóc nerviós i m’enganxe quan parle.
Per què indica pregunta o interrogació. Es forma amb la preposició ..... i la
partícula interrogativa .......
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Fer botiges vol dir que ens enganxem quan parlem o que tartamudegem. El
singular de botiges és ............
Perquè és una conjunció. Exemple: M’enganxe quan parle .......... sóc nerviós.
m’enganxe porta elidit el pronom ..................... Altres exemples són: m’agrada,
m’abraces.
80. Solucionari
Per què indica pregunta o interrogació. Es forma amb la preposició per i la
partícula interrogativa què.
Fer botiges vol dir que ens enganxem quan parlem o que tartamudegem. El
singular de botiges és botija.
Perquè és una conjunció. Exemple: M’enganxe quan parle perquè sóc nerviós.
m’enganxe porta elidit el pronom me. Altres exemples són: m’agrada,
m’abraces.
81. Passa a plural esta frase.
¿Què deu voler el teu company?
Solucionari
¿Què deuen voler els teus companys?

82. Conjuga d’acord amb l’exemple. Atenció al canvi de grafia.
Ex.: Jo (menjar)
Jo (abraçar)

Jo menge
Jo abrace

Ell menja
Ell abraça

Tu (abraçar)
Nosaltres (abraçar)
Tu (menjar)
Nosaltres (menjar)
Vosaltres (menjar)
Vosaltres (abraçar)
Ells (abraçar)
Elles (menjar)
Ell (passejar)
Ells (passejar)
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82. Solucionari
Tu abraces
Nosaltres abracem
Tu menges
Nosaltres mengem
Vosaltres mengeu
Vosaltres abraceu
Ells abracen
Elles mengen
Ell passeja
Ells passegen
83. Conjuga d’acord amb l’exemple. Atenció al canvi de grafia.
Ex.: Jo (alçar-se) Jo m’alce
Jo (pujar)
Jo puge

Ell s’alça
Ell puja

Tu (alçar-se) prompte.
Nosaltres (alçar-se) quan sona el despertador.
Tu (pujar) l'escala de pressa.
Nosaltres (pujar) xarrant i rient.
Vosaltres (alçar-se) de la cadira.
Vosaltres (pujar) per l'escala del mig.
Ells (alçar-se) cap a les deu del matí.
Elles (pujar) molt contentes.
Jo (passejar) per l'avinguda.
Tu (passejar)la gossa cada matí.
Nosaltres (passejar) de vesprada.
Vosaltres (passejar) quan pugueu.
83. Solucionari
Tu t’alces prompte.
Nosaltres s’alcem quan sona el despertador.
Tu puges l'escala de pressa.
Nosaltres pugem xarrant i rient.
Vosaltres us o vos alceu de la cadira.
Vosaltres pugeu per l'escala del mig.
Ells s’alcen cap a les deu del matí.
Elles pugen molt contentes.
Jo passege per l'avinguda.
Tu passeges la gossa cada matí.
Nosaltres passegem de vesprada.
Vosaltres passegeu quan pugueu.
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84. Comprova esta llista de paraules i busca l’error.
fitxa, butxaca, xiclet, punxar, borratxo, batejar, parxís, lleig, rojenc, immortal,
xampú, saviesa, comissió, princesa, metgessa, plaça, safrà, posar, passar,
cansament, pallasso, pissarra, pastisseria
84. Solucionari
rogenc

85. Llig la frase i respon les preguntes o fes el que t’indiquem.
Ha canviat d’adreça a última hora.
Ha és la tercera persona del singular del present d’indicatiu del verb .........
Fixa’t com s’escriu canviat i comprova com s’escriuen estes paraules:
Necessite un can....i. Esta paraula l’he can....iada per una altra.
Adreça s’escriu amb ce trencada. Comprova com s’escriuen les derivades: Ja
tinc anotades totes les adre....es. Ja m’he ....... al director.
a és una preposició. Comprova si també ho són les següents: Vaig .... casa.
Està ...... punt de començar. Treballe ...... Alzira.
última és una paraula ............... i la i la u quan s’accentuen porten accent tancat
o agut.
85. Solucionari
Ha és la tercera persona del singular del present d’indicatiu del verb haver.
Fixa’t com s’escriu canviat i comprova com s’escriuen estes paraules:
Necessite un canvi. Esta paraula l’he canviada per una altra.
Adreça s’escriu amb ce trencada. Comprova com s’escriuen les derivades: Ja
tinc anotades totes les adreces. Ja m’he adreçat al director.
a és una preposició. Comprova si també ho són les següents: Vaig a casa. Està
a punt de començar. Treballe a Alzira.
última és una paraula esdrúixola i la i la u quan s’accentuen porten accent
tancat o agut.
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86. Llig la frase i respon les preguntes o fes el que t’indiquem.
Em dius sempre que hem de provar açò.
Em és un pronom. Comprova si també ho són els següents: No sé què .....
dius. A mi ...... diuen Bernat. No ...... faces cas.
Acò, això i allò sempre porten l’accent ........ o greu.
86. Solucionari
Em és un pronom. Comprova si també ho són els següents: No sé què em
dius. A mi em diuen Bernat. No em faces cas.
Acò, això i allò sempre porten l’accent obert o greu.
87. Llig la frase i respon les preguntes o fes el que t’indiquem.
Acosta’t al tramvia cap a les nou i t’esperaré.
Acosta’t porta elidit el pronom et o te. Comprova si també l’elidirem en estos
casos: Mira..... a l’espill. Ajuda.... amb la forquilla. Compra.... el que necessites.
T’esperaré porta elidit el pronom te. Comprova si també l’elidirem en estos
casos: No crec que ....hages pentinat. Jo .....espere a casa. ¿Vols que
....ajude?
87. Solucionari
Acosta’t porta elidit el pronom et o te. Comprova si també l’elidirem en estos
casos: Mira’t a l’espill. Ajuda’t amb la forquilla. Compra’t el que necessites.
T’esperaré porta elidit el pronom te. Comprova si també l’elidirem en estos
casos: No crec que t’hages pentinat. Jo t’espere a casa. ¿Vols que t’ajude?

88. Assenyala els pronoms que conté esta frase.
Et mire i mirar-te em fa goig.
Solucionari
Et, -te, em
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89. Assenyala els pronoms que conté esta frase.
T’ho dic perquè m’ho han dit.
Solucionari
T’ho, m’ho

90. Escriu en plural els enunciats següents:
Una platja allunyada

...............................................................................

El roig intens

...............................................................................

Una expressió meravellosa
La matança cruel

......................................................................

...............................................................................

La xica simpàtica

......................................................................

La lliçó pitjor

...............................................................................

Una xica feliç

...............................................................................

El gos menut

...............................................................................

La notícia inesperada
El cas misteriós

....................................................................
...............................................................................

L’alumne vergonyós

..........................................................................

L’alumna capaç

.........................................................................

El dilluns i el dijous

...............................................................................

90. Solucionari
Unes platges allunyades
Els roigs o els rojos intensos
Unes expressions meravelloses
Les matances cruels
Les xiques simpàtiques
Les lliçons pitjors
Unes xiques felices
Els gossos menuts
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Les notícies inesperades
Els casos misteriosos
Els alumnes vergonyosos
Les alumnes capaces
Els dilluns i els dijous
91. Escriu la forma masculina i femenina de l’adjectiu a partir del qual
s’han format els adverbis següents:
MASCULI
Exemple: perfectament

FEMENI

perfecte

perfecta

Solucionari
pobrament

......pobre................

.....pobra...............

violentament

......violent................

....violenta...............

dignament

......digne................

.....digna...............

contínuament

......continu...............

.....contínua....

feliçment

......feliç................

.....feliç...............

tristament

......trist................

......trista..............

bonament

......bo................

......bona..............

seriosament

......seriós................

......seriosa.............

92. Forma els adverbis derivats dels adjectius que hi ha remarcats en
cursiva.
Exemple:
És apassionat.
Té una mirada desconfiada.
Són molt actius.
Mira que són tímides.
El seu aspecte era trist.
És bastant espontani.
Portaven vestits discrets.
Ara sóc més feliç que mai.
Estaven molt alegres.

actua apassionadament
mira ...........................
treballen .....................
parlen .........................
cantava .......................
ballava ........................
vestien ........................
viu ..............................
xarraven .....................
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92. Solucionari
Té una mirada desconfiada.
Són molt actius.
Mira que són tímides.
El seu aspecte era trist.
És bastant espontani.
Portaven vestits discrets.
Ara sóc més feliç que mai.
Estaven molt alegres.

mira desconfiadament.......................
treballen activament.....................
parlen tímidament.........................
cantava triatament.......................
ballava espontàniament........................
vestien discretament........................
viu feliçment..............................
xarraven alegrement.....................

93. Comprova esta llista de paraules i busca els errors que hi hagen.
aci, allà, açò, aixo, allò, difícil, paciència, dia, també, gràcies, tramvia, tímida,
activa, lliçó, podia
Solucionari
ací amb accent agut; això amb accent greu o obert.

94. En este vocabulari d’accions hi ha dos errors, busca’ls.
Accions: córrer, caminar, passejar, nadar, jugar, parlar, fer ejercici o
gimnàstica, conduir, telefonar, plorar, riure, somriure, netejar, treballar, menxar,
dormir, escriure, pintar, dibuixar, beure, vestir-se, desvestir-se, botonar,
desbotonar, cosir, descosir, emprovar-se, cordar, descordar, foradar, calçar-se,
tenyir, esgarrar, ballar, pujar, baixar, travessar, tirar, girar
Solucionari
Accions: córrer, caminar, passejar, nadar, jugar, parlar, fer exercici o
gimnàstica, conduir, telefonar, plorar, riure, somriure, netejar, treballar, menjar,
dormir, escriure, pintar, dibuixar, beure, vestir-se, desvestir-se, botonar,
desbotonar, cosir, descosir, emprovar-se, cordar, descordar, foradar, calçar-se,
tenyir, esgarrar, ballar, pujar, baixar, travessar, tirar, girar
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