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Instruccions 

Aquest  quadern  d’exercicis  està  pensat  perquè  repasseu  els  vostres
coneixements de llengua catalana i  entreneu les vostres habilitats  durant  el
període de vacances. Potser us caldrà que alguna persona que hi entengui us
doni un cop de mà, però procureu esforçar-vos a fer-ho tot pel vostre compte.
Tingueu en compte que:

• Cal escriure-ho amb bolígraf.

• No feu servir correctors, preocupeu-vos per fer-ho bé. Si us equivoqueu
però, ratlleu-ho (i fixeu-vos-hi més la propera vegada!)
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1. Llegeix aquest text amb atenció:

Per això em vaig quedar molt parada quan vaig sentir el lladruc d’un gos.
Aquell lladruc el reconeixia perfectament. Era el de la mare d’en Valent, que es
deia Guspira! I vaig obrir immediatament la porta.

- Guspira! Cassarulla…

I amb un tres i no res ja la tenia als peus jugant amb mi. El pare li havia posat
un collar de punxes, que serveixen per a protegir el coll del gos de l’atac d’un
ós i d’animals salvatges. Així no li podrien mossegar el coll, que és un punt molt
vulnerable.

- On vas amb aquesta navalla, Hermínia? Què et penses? Que sóc un ós? –
va preguntar el pare.

Les passes que acabava de sentir eren les d’ell…

- Pare!

I me li vaig abraçar. En un moment vaig passar d’estar ben sola a estar ben
acompanyada. Saps que aquesta va ser l’única vegada que vaig abraçar el
meu pare? No en teníem costum a pagès….

Ara contesta:

a) Per què va obrir la porta, la narradora d’aquest fragment?

b) Com era el collar? Per què?

c) Per què se sentia tan ben acompanyada l’Hermínia?
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A  continuació,  busca  i  escriu  la  paraula  del  text  que  correspon  a  la
definició següent:

………………………………………………: que pot ser ferit, danyat o perjudicat.

Finalment, digues quins són els personatges d’aquest fragment:

2. Busca en el text quinze noms i classifica’ls en la taula:

NOMS COMUNS NOMS PROPIS

3. Encercla els nomes col·lectius d’entre les paraules següents:

Collir               Pineda                Arbust          Bosc         Ovella

Mosquit           Alzinar                Colla            Fruita        Ramat
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4. Completa el següent text amb els noms comuns que compleixin les
indicacions que hi ha entre parèntesis:

Ós/ cadells/ pregunta /óssa/ óssos/ anys / tarda/ pare

El……………………………( masculí, singular ) va retardar la seva sortida fins
ben  entrada  la  ………………….(  femení,  singular  )  per  assegurar-se  que
l’………………………. (  masculí,  singular  )  havia  fugit.  Em  va  explicar  que
normalment  una óssa no paria  dos ………………………..  (  masculí,  plural  )
seguits i que podia ser que hagués adoptat un dels ……………………( masculí,
plural ). Jo em vaig quedar molt parada: si era un animal capaç d’adoptar, com
el podíem considerar tan salvatge? La meva …………………………………
( femení, singular ) va desconcertar el pare:
- És corrent que els pares……………………………..( masculí, plural ) matin

els  cadells  si  hi  ensopeguen,  perquè  així  es  poden  aparellar  més
tranquil·lament amb l’……………………………. ( femení, singular )……….

5. Llegeix aquest text amb atenció: 

La primera persona estranya que va tenir constància de la nostra existència va
ser la professora de ciències de tercer d’ESO.
En  Rafa  diu  que  això  s’hauria  de  matisar,  i  té  raó.  De  fet,  de  la  nostra
existència, tothom se n’havia adonat feia temps, feia catorze anys per a ser
exactes. Les nostres mares, per exemple, que van ser les que ens van parir a
les clíniques respectives, i els nostres pares, que de ben segur les ajudaven en
el difícil tràngol: agafaven les mans de les seves dones mentre elles feien força
per expulsar-nos de l’úter. La Glòria diu que el seu pare no va presenciar el
meravellós moment de la seva naixença: diu que s’esperava en una sala a part
i  que contemplava l’espectacle des d’un monitor de vídeo que transmetia les
imatges en directe. També n’eren conscients, de la nostra arribada al món dels
vius, els avis, i els veïns, i els amics dels nostres pares, i algun parent llunyà a
qui encara no hem vist mai.
Ploràvem,  teníem  gana,  xuclàvem  el  pit  de  la  mare,  ens  fèiem  caca  als
bolquers: érem éssers vius. Certificat.

Ara, contesta:

- Quants anys té el narrador d’aquest fragment?

- Qui són en Rafa i la Glòria?
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Finalment, marca amb una X la resposta correcta en cada cas:

- Què significa la frase “En Rafa diu que això s’hauria de matisar, i té raó”?

 Que en Rafa creu que això caldria explicar-ho amb més detall.
 Que en Rafa creu que això caldria oblidar-ho.
 Que en Rafa creu que això caldria recordar-ho.

- Què significa la frase “[…] i els nostres pares, que de ben segur les 
ajudaven en el difícil tràngol […]”?

 Que les mares ajudaven els nostres pares.
 Que els nostres pares ajudaven les mares a presenciar el moment del part.
 Que els nostres pares donaven suport a les mares en un moment difícil com

el part.

6. Completa el text amb els determinants del tipus que s’indica:

Els  ………………………..(possessiu)  amics  són  els  millors  del  món.  Ja  fa
……………………..(numeral)  dies  que  em  vaig  trencar  la  cama  i  des  del
………………………(numeral) dia que em vénen a veure, m’expliquen què han
fet  a  classe  i  em  porten  els  deures  que  em  prepara  en  Ricard,  el
………………………….(possessiu) professor.

…………………………..(demostratiu) que porta ulleres és la Júlia, i  va ser la
……………………(numeral) amiga que vaig fer a ………………..(numeral) de
primària. ………………………….(demostratiu) que hi ha al………………………
(possessiu)  costat  és  l’Oriol,  que  sempre  porta  una  samarreta  amb  el
número……………………..(numeral),  el  del  Messi.  Jo  els  estimo  amb
les…………………………(possessiu)  virtuts  i  els  ………………………………..
(possessiu) defectes perquè són els …………………………..(possessiu) millors
amics!.
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7. Llegeix aquest text amb atenció:

Era passada la mitjanit  quan tretze carruatges fúnebres s’aplegaren en una
vella fàbrica siderúrgica, en desús. Si algú els hagués vist s’hauria espantat de
debò.  Semblava com si  la mort  en persona hagués anat a recollir  algú per
endur-se’l  i,  tement que s’escapés, hagués redoblat les defenses. Els tretze
enterramorts havien de fer encara la feina més feixuga: treure a palades els
continguts dels seus carruatges i fer-ne una pila al bell mig del pati exterior.
Feia  fred  i  els  alès  dels  enterramorts  es  confonien  amb  la  boira  que  els
embolcallava.

- Som-hi, noies- va cridar un-. Com més aviat acabem, més aviat ens n’anirem.
- I demà tornem-hi!

Aviat una muntanya de capses senceres plenes de xiclets sense encetar, boles
de xiclets  que  rodolaven  com si  volguessin  fugir  i  tota  mena  de  xiclets  de
formes i colors diversos s’alçava, monumental, com una més de les deixalles
de la fàbrica. Algú va encendre un llumí, va apropar-lo a la pira i, per quatre
bandes diferents, hi calà foc. A quants infants, si s’haguessin trobat allí, no se’ls
hauria encongit el cor?

Ara, contesta:

a) Quina era la feina que havien de fer els enterramorts?

b) Per què els alès dels enterramorts es confonien amb la boira?

c) Quin era el contingut dels carruatges?
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8. Completa la taula amb totes les formes dels adjectius variables:

Masculí singular Femení singular Masculí plural Femení plural
feixuc

llargs

verdes
blanca

opacs

boig

lletges
arrugats

amable

9. Escriu un substantiu per a cada un dels adjectius següents:

----------------------------elàstic     ------------------------ deshabitat

----------------------------espessa  -------------------------sincera

----------------------------humit      --------------------------profunda

10.Separa  aquestes  paraules  en  síl·labes,  després  subratlla  la  síl·laba
tònica i, finalment, accentua-les quan calgui.

Alla        Merce      liquid         anava        quaranta      cami        macarro
Dema     café        anvem       tipus          aerostatic     proleg      anaven
Lliga      castig       veia           berenar     Roser           mosquit    preso
Permis   cargol      cacauet     sopar         pressec       veiem       policia
Nervis    datil         veien         fracas        esclat           portal       despres
Infantil   esport      aeroport     pernil         marques      avis         sorpres

Accentua, quan calgui, les paraules del text:

- Escolta. Hi ha dos tipus de xiclets. Uns en forma de bombons i de color de
xocolata.  Aquests  son  per  als  guardies.  Repartiu-los,  com  mes,  millor.
Digueu-los que son de l’avia i tot allo que es diu perque se’ls mengin.
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11.Escriu el plural dels noms següents:

pigaÞ                                                       adreçaÞ
aiguaÞ                                                     piraguaÞ
tijaÞ                                                         pinçaÞ
arrugaÞ                                                   llenguaÞ

12.Encercla els errors de puntuació d’aquestes frases i escriu-les a sota
correctament:

- Demà és l’últim dia de classe, Començo; les vacances!

- Avui hi seran la Lourdes. el  Ramon, la Rosa, l’Elisa i l’Eva:

- L’avi: m’ha fet dos entrepans....un de tonyina i un de fuet.

- Els veïns del tercer: que són molt simpàtics; marxen de vacances.

13.Emplena cada buit amb la paraula que correspongui del requadre 
següent:

Si        dona       pel        os       netes        bens         te        mes         deu
Sí        dóna       pèl        ós       nétes        béns         té        més         déu 

⌐ Aquest  ......................de  dimensions  considerables  s’ha  trencat
un ........................de la pota.

⌐ .................................ser  un  .......................temible  perquè  ha  enviat
tempestes que han durat.............................d’un.....................

⌐ L’avi......................moltes  ganes  que  arribin  les  seves....................per
poder  prendre  el  ............................en  aquelles  tasses  tan  noves
i .............................

⌐ ..............................que  em  va  dir  el  veterinari,  el  gos  no  tenia  cap
problema al......................., només era una reacció al·lèrgica.

⌐ ...........................ho  creus  convenient  li  diré  que........................,  encara
que  no  acabo  d’estar-ne  segur.  De  tota  manera,  li  preguntaré  a
aquella........................si  em ................................més  temps  per  pensar-
m’ho.

⌐ Els seus................................eren incalculables, quilòmetres i quilòmetres
de terreny on pasturaven milions de .........................., vaques i cavalls.
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14.En les oracions següents falta una paraula. Troba-la en cada cas i, a
continuació, subratlla de vermell el subjecte i de blau el predicat.

Enfilaren
Ha arribat
Va coure
Ha anat
Vol

⌐ La Paula.................................pomes per berenar.

⌐ La meva mare...............................a comprar al mercat.

⌐ Les formigues............................la muntanyeta de sorra.       

⌐ El forner...................................pa durant tota la nit.

⌐ Al poble...................................un home misteriós. 

    15. Completa les paraules amb m, n o mp. 

Circu.......stància                               e......pre......ta

Co......nectar                                     te....tació

Ca......viar                                         e.........but

Tra......via                                         i........ventora

Circu......ferència                              e.....pitjorar

Assu......te                                        e.....sabonar

Pre.......sa                                         e.......vellir

    16.Completa el text següent amb s, c o ss:

O sigui que en aquella botiga les co......es es perdien. No m’e.....tranya, amb
tants sacs és normal.
N’hi havia més de .......inquanta. Més de ......ent, més ben dit. Semblava com si
no s’hague.....in d’acabar mai. El pitjor del cas és que no estaven apilats, sinó
que formaven com una mena de pa......adi....os per on es podia caminar.

Vaig descobrir una co.....a: allò no era una botiga sinó un laberint. Al cap d’una
estona vaig fer un altre descobriment: m’havia perdut al laberint, al laberint de
sacs del mercat de la Llibertat.

Anava ben encaminada: seguia els pa...os del Ferran. [......] Vaig caminar pels
pa.....adi....os sense trobar res, ni pistes ni sortides. Només sacs i més sacs,
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plens  sempre  de  co....es  curio.....es,  com  per  exemple  pe.....es  d’escacs,
ta....etes, espelmes....Els pa....adi....os de tant en tant es dividien i naixien dos
camins  nous-  o  tres,  o  quatre-,  i  jo  cada  cop  m’hi  enredava  més  i  més,
m’endin.....ava en el laberint. Al final em vaig can....ar de tant perdre’m i em
vaig a......eure en una cantonada per meditar.

     17.Omple els buits amb a o e segons el que convingui.

Va v.....nir el mag que ac....bava de baixar de l’avió. Necessitarí......m algú que

sàpig......  jugar  a  bitlles.  Treball......s  aquí  o  només  hi  passeg......s?

Parlav.....del se amic i dei.......que és molt de la broma. No port....n retrovisor,

que es vol......n estimbar?

    18.Canvia les paraules destacades per antònims.

- M’he comprat un cotxe nou preciós.

- Pujava les escales molt contenta.

- Aquests pantalons són cars i lletjos.

- He deixat la cuina ben neta i endreçada.

     19.Omple els buits amb o o u, segons el que convingui.

El tri.....mf del nostre equip va ser s....nat. Jo era a l’Emp.....rdà, a casa dels

avis, un lloc preciós dalt d’una m.....ntanya i vaig rebre un c.....rre... electrònic

de l’.......riol que em eia que el tr.....feu quedaria molt bé a la prestatgeria del

club. Ara sí que m’havia oblidat de tots els meus pr.....blemes i n.....més era

capaç de s.....mriure i gaudir de la sort que havia tingut.
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    20.Completa amb tx, ig, j o g.

- ........a no tinc cap més ....oguina per a la qui......alla. 

- Al mes de ....ener acabaré el pro.....ecte.

- Van passar tot el temps d’estiue.... al .....apó.

- Al ma..... em pen....o la mo....illa i me’n vaig a la Garro.....a

- Van trobar un ob....ecte molt valuós al ......imnàs.

    21. Llegeix aquest fragment de la biografia que la Marina ha fet de la
seva àvia. Classifica les paraules subratllades segons siguin verbs, noms,
adjectius o adverbis.

La meva àvia  va néixer l’any 1919. Era la més petita  de quatre germans. El
seu pare era francès. Es deia Jean i  la seva mare es deia Joana i  era  de
Menorca. El  seu pare feia galetes i  caramels.  La seva mare cosia a casa i
cuidava tots els seus fills.

Va començar a anar a  escola  als quatre anys, a les monges, i explica que li
van ensenyar a llegir i a escriure en català.

Guarda bons records de quan era petita. Jugava amb els germans i els veïns al
carrer.

Un dels  pitjors  records de la  infantesa va ser la guerra. Els  bombardejos.
Sempre diu que el pitjor que pot passar a un país és patir una guerra.

Un altre record trist va ser la mort de la seva germana petita. Ara no s’hauria
mort perquè hi ha molts medicaments, però llavors no hi havia antibiòtics.

Quan va acabar l’escola, als catorze anys, es va llogar com a cosidora. Feia
pijames.

Va conèixer l’avi anant a comprar al mercat. El meu avi tenia una parada d’ous
al mercat de la Boqueria. Van començar a sortir i es van casar l’any 1950.

NOMS VERBS ADJECTIUS ADVERBIS

12



22. Mira aquesta imatge amb atenció; després, escriu un text d’unes dotze
línies descrivint-la. Recorda utilitzar adjectius, expressions com en primer
pla, al fons, a la part superior.... organitza el text en paràgrafs.
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