
Durant l’estiu els alumnes de 2nA que hagin suspès l’assignatura de català hauran de fer
els exercicis proposats a continuació i fer la lectura de Xènia tens un Watsapp (El llibre
es pot demanar en préstec al departament de català). El dia de la recuperació s’haurà
d’entregar  el  dossier  amb els  exercicis  fets  i  un resum de la  lectura.  El  resum serà
d’unes  150  paraules  aproximadament  i  haurà  d’incloure  la  introducció,  el  nus  i  el
desenllaç.



No sabia si m’havien clavat un cop a la closca amb un bastó o amb una barra de ferro, o

bé si m’havien fet olorar un drap xop de cloroform perquè caigués inconscient, o bé si

m’havia desmaiat o havia perdut els sentits jo tot sol, esverat per tot el que passava.

Quan vaig treure’m el mocador que m’havien lligat al cap, per tapar-me els ulls, no vaig

veure res. Com si m’hagués tornat cec. Vaig notar que estava assegut en un sòl de fusta

humida que podia ser el terra d’un pis o d’una casa i que quan estirava les cames no

trobava cap obstacle. Vaig notar també que em repenjava en un angle una mica llefiscós

que podia ser un racó de paret, un soterrani, potser. Uns segons després em va semblar

sentir soroll d’algú que enraonava i es movia prop meu, però no vaig veure qui era.

EMILI TEIXIDOR, El príncep Alí 

1.  Contesta les preguntes següents relacionades amb el text.

a) Quin és el tema del text?

 b) Explica qui el narra. 

c) Quins fets es produeixen?

 

 2. Completeu els mots amb a/e i escriu al costat els primitius.

Env    jar

T      rreny

Enf    inat

Cl     ror 

R     mar



3. Completeu els verbs d’aquestes frases.

 a) En Roger obr     la porta del garatge. b) Vin    ara mateix. c) En Manel no corr     

gaire per la carretera. d) Si vas a l’hort de Santa Eulàlia, ompl     el càntir d’aigua. e) 

Vinc a veur     el doctor Planes. f) Ahir va plour      molt. g) No don     s mai les gràcies. 

h) Vaig perdr     el tren. i) Sempre obr      la boca quan menja.

4. Passa els mots següents al singular.

les angines 

les humanitats 

les aigües 

els ous 

les utilitats 

les ambicions 

les ànimes 

les eines 

les unions 

les illes 

les ortigues 

els ianquis 

les universitats 

els ulls 

els ídols 

les anormalitats 

els historiadors 

les esses 

les ungles 

les ires 



5. Corregeix els errors de les següents frases.

Per el camí.

De el poble.

A el cotxe.

Per el poble.

A ca el notari.

Per a els nois.

Per a les noies.

Va a el col·legi.

El llibre és de els amics.

Tinc un regal per la Imma.

6. Escriu cinc oracions que continguin contraccions.

.



7. Completeu amb o o u aquestes paraules i escriviu una paraula de la mateixa família 
que tingui una o o una u tòniques.

 b...ndat:    garr...tada:

p...nxegut:  f...guera

 rej...venir: j...ventut:

 f...llejar:  f...llia:

f...scor:  f...mera: 

cart...lina: sordes

p...bresa: s...rtejar:

 toss...deria: ...llada:

 f...steria: c...llada:

p...rtalada:  p...ruc:

Exercici.

Fes la separació ortogràfica de les síl·labes dels mots següents:

carro passa escena bruixa platja

setze cotxe patge medul·la aneguet

qüestió aquell vedella canyella desinformat

inexplicable interoceànic subaquàtic maldestre transoceànic

transició adherir exhibir subhasta iogurt

uadi reia diuen evacuar liquar

llenguatge llengües quocient història dia

triem ciències cuejar mútua riera

ràdio pèrdues perdiu guineu viure

voliaina xicoira pecuària fluimucil druida

lizipaina    



Subratlla els dígrafs que trobes als topònims següents i, després, separa’ls en síl·labes: 

Anna       Betxí      Novetlè      Sitges   Brussel·les       Peníscola      Torís      Ada Murillo

Beniatjar      Logronyo      Polinyà     Torrella      Benidoleig      Montgó Saragossa     

Elx      Carricola      Carcaixent

3) Escriu l’article que calga (el, la o l’) davant de cada paraula:. .....arbre .....emissió 

……cinc ……urna .....italiana .....iogurt .....illa .....hivern .....estufa ……humor ……

unitat ……home ……institut ……taula ……onze ……infant ……únic ……Índia ……

autora

Exercici  de  recapitulació: Les  següents  frases  contenen  paraules  amb un  buit.
Ompli’l amb a o e, segons convinga, i consulta el diccionari si tens algun dubte.

- El  mestr__   escriu  a  la  pissarr__   una  fras__,  en  la  qual  apareix  un
s__rgent __feminat.

- L’av__ria del turism__ va fer que el periodist__ no el pogués __ngegar
gair__  bé.

- Les  __metl__s  garr__pinyad__s no s’han de ll__nçar sinó que és millor
m__njar-les en d__jú.

- L’ass__ssí va __nvair l’__mbaixada, es va disfr__ssar d’eb__nist__  i va
__nfilar-se a la t__ulada.

- El campió de natació es va __spavilar i va m__ravellar tothom en n__dar
amb febr__.

- El dentist__ i la pianist__  es van posar a x__rrar mentre el primer li
__mpastava un queixal corcat per m__njar mass__  xocolat__.



- El pagès es va __ngoixar pel t__rròs que el tractor va trobar-se d__vant
les rod__s.

- Els __mfitrions de la fest__ van tindre la idea de comprar b__joques i
coure una llebr__.

- Després  d’__scurar  la  vaixell__  l’has  d’__sbandir  i  deixar  que
s’__ixugue.

- Per  __nv__rnissar la port__  t’hauràs de traur__  les ll__ganyes dels ulls.

Ompliu els buits amb la grafia que calgui (s, c, ss, ç o sc).

 Havien perdut l’esperan___a. Escriu les lletres a la pi___arra. Quantes lletres té 

l’abe___edari català? La pi___ina és buida. L’espasa era d’a___er. Es van estirar a terra 

per descan___ar. Per què no ve___a l’aigua del mar? El ca___ador va fer un salt en 

veure la llebre. Els actors ja han sortit a e___ena. No li podien treure la punxa amb la 

pin___a. Va caure de la bi__icleta. Només es va menjar un tro___ de carn. Els ó___os 

se li van plantar al davant. El noi no volia que ane___in al seu co___tat. Es va 

descal___ar.

Ompli els buits amb L, L.L, TL o LL, segons corresponga:

 1.El co_____oqui que va fer el ba_____e era i_____egal en molts deta____s.

 2.Els meus amables co_____egues m’han rega_____at un rello____es.

 3.Aque_____ objecte metà_____ic bri_____ava molt. 



4.Açò de la co____ecta és i____ògic: la co____aboració dels co____egials és nu____a. 

5.Si poses neu___es dava____ dels ro_____os, els podràs traure de la ____anda 

fàci___ment. 

6.Els de____egats a____ucinaven quan van esco___tar aque____ manifest tan 

be____icista.

 7.A mi no em compreu bi____et, jo preferisc tras___adar-me amb bicic___eta.

 8.El vio_____once___ista és nascut a Ga___ícia, però s’ha format al País de Ga____es.

9.Si està tan pà____id serà mi____or que no li posen la penici___ina. 

cia. 

Exercici 1. Accentua totes les paraules que calgui de les paraules agudes que tens a 

continuació: jardi, pais, canço, camio, alli, aqui, arros, pero, cantes, aixo, gairebe, 

pogues, pages, despres, carreto, cafe, nomes, fare, faran, Ramon, passeges, segon, 

exclos, aten, irlandes, rodo

Exercici 2. Accentua totes les paraules que calgui de les paraules planes que tens a 

continuació: pomes, portessim, prestec, pressec, barraca, public, origen, fenomens, 

cervol, tinguerem, economia, tinguereu, nuvol, policia, telefon, mobil, compressiu, 

estomac, correr, solid, caracter, castig, angel.

Exercici 3. Accentua totes les paraules que calgui de les paraules esdrúixoles que tens a 

continuació: esglesia, ciencia, historia, victima, gloria, victoria, intendencia, estatua, 

formula, familia, infancia, polvora, quilometre, industria, colonia, solitaria, anima, 

memories, gabia, miseria.



2. Omple els espais buits del text amb b o amb v segons calgui.

La cançó de la reixa __a tornar l'endemà i molts altres dies més. Ara passa__a sempre 

pel carrer nou i cada __egada es para__a a tocar la reixa. Sempre s'in__enta__a no__es 

cançons, picant quan calia so__re les __arres. __a in__entar una cançó per cadascun 

dels ar__res que __eia al parc: el pi, l'a__et, el cedre del Líban, l'esvelt xiprer estirat 

com un dit per fer pessigolles als núvols. __a in__entar una cançó per l'a__inguda que 

puja__a cap a la casa, pels camins que s'endinsa__en a les verdes galeries sota els 

ar__res, per l'her__a i pels parterres florits. Però no __a dir res del seu desco__riment ni

als seus pares, ni a la mestra, ni als companys. La reixa musical era el seu instrument 

secret. 

Gianni Rodari, El joc dels quatre cantons

3. Omple els buits de les frases següents amb b o v: 
a) Sempre arri_a__a tard a les reunions.
 b) A__ui m’he lle__at a les __uit del matí per anar a empro__ar-me una ga__ardina.
 c) Aquell paisatge era d’una gran __ellesa. 
d) M’he deixat el mò__il engegat en una reunió. 
e) L’advocat de la família tre__alla en un cas de di__orci.

4. Completa la regla ortogràfica següent i posa’n dues excepcions. 
- Escrivim b darrere de ______. Algunes excepcions:________,_________.
- Escrivim v darrere de ______.

6.Completa les paraules amb d o t , segons calgui: 

Ver__ flui__ líqui__ mari__ similitu__ covar__ tar__ cunya__ agos__ níti__ dignita__ 

nebo__ encarrega__ punxegu__ ger__ ràpi__ segureta__ nor__ pebro__ tossu__ 

forçu__ exactitu__ similitu__ cer__ petar__ vàli__ activita__ fre__



7.  Busca una paraula de la mateixa família de cadascun d’aquests mots que acabin en c 

o en g: ( 1 punt). 

Catalogar                          fastigós                        fangueig                         amargant         

pessigar

 llargada                            amistat                           sociologia                      grega              

groguenc

8.Omple els buits amb les lletres p, t, c , b, d, g o  sense cap lletra.

a)Tan__ si fa fre__ com si no, anirem d’excursió. 

b) No mengis tan__ que t’engreixaràs.

c) Si vols venir amb nosaltres, dissa__te, 3 de se___tembre, ens trobarem a les vuit a

la plaça de la Vila. 

d) No sé si sa__s que po___s utilitzar aquesta targeta per anar al teatre. 

e) Vine ràpi___ que l’avi últimamen___ no té gaire salu__ 

f) Aquest estiu he menjat molts présse___s i espàrre___s ver__s. 

g) No vagis tan____ de pressa! 

h) Si no tens temps de passar per la botiga, pots fer l’encàrre____ per telèfon. 

i) No es mereixia un càsti____ tan____ sever.

5. Completa, si cal, els espais buits amb la grafia adequada.

Harry Potter i els seus ami __s de Hogwarts tornen amb noves aventures a les nostres 

pantalles de cinema. La tercera entrega de les aventures del nen ma__ més famós del 

món. Harry Potter i el pres d’ Azkaban té com a noveta__ la versió en gran__ forma__ 

que es po__ veure als cinemes Imax de Madrid i de Barcelona. És el tercer any en la 

formació de Harry a l’escola de màgia Hogwarts i... els problemes continuen! Sirius 

Black, un presoner perillós, ha escapat de la fortalesa d’Azkaban – la presó dels ma__s- 

i tot indica que va darrere les passes de Harry, el qual haurà d’aprendre a lluitar contra 

els sinistres Demèntors, uns su__jectes encaputxa_s, guardians d’Azkaban. A més, coses



estranyes comencen a passar a l’acadèmia. La millor amiga de Potter, Hermione, 

desapareix de so__te i torna a aparèixer misteriosament, la mascota de Ron, la rata 

Scabbers, vol fugir, el professor Snape té un secre__ que no po__ mantenir per més 

temps... Sor__ que Harry té l’aju__ del mateix Ron i del gegan__ Hagrid, que ara també

és professor del centre.
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