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MAJÚSCULES

Nom: Ramon
Cognoms:
Adreça:
Codi Postal:
Població:
Telèfon:
Edat:

Cognoms: Cervera i....
Nom:
Telèfon:
Adreça:
Codi Postal:
Població:
Edat:

Cognoms: Pujol i Roca
Nom:
Edat:
Adreça:
Codi Postal:
Població:
Telèfon:

1

Joan Ramon Estruch i Roig
Carrer Nou, 16
27500 La Seu d’Urgell

3

A Calaf hi sol fer molt de fred, a l’hivern.
Tant, que expliquen que un matí que hi
havia mercat les paraules es van glaçar i no

se sentia res.
Però quan va fer sol, les paraules es van desglaçar i

es va sentir una cridòria eixordadora. Per això, quan

sentim molta cridòria diem que sembla el mercat de
Calaf.

2

–A mi em sembla que això de trobar un
cocodril pot estar relacionat amb aquesta
nova manera de néixer, això que en diuen

nens proveta. L'altre dia, els pares comentaven que
hi ha criatures que no es fan dins la panxa de la
mare, sinó que creixen dins d’una ampolla, o d’una
garrafa, no ho vaig entendre bé del tot. Potser el
contenidor li ha fet de panxa al cocodril. Ho dic per-
què, quan el contenidor és obert, em fa pensar en
la boca d’un cocodril. Estic segur que aquest
assumpte va per aquí -va explicar-nos en Secall.

–Calla, ximple! D'on ho has tret, això dels nens

dins una ampolla? Tu has sentit campanes i no
saps on –va etzibar-li la Pepa amb la seva veu de
tro–. De vegades, Secall, penso que et falta un
bull.

Jo no sé com va arribar el cocodril al conteni-
dor. Potser no ho arribaré a saber mai, però el que
importava era que en aquells moments el tenia a
casa i que aquesta història no corregués massa de
pressa.

Ho diem a la colla , de Jaume Cela

4

APÒSTROF
cara que ara
calent que lent
cobrir que obrir

camí que a mi
congelat que un gelat
culleres que ulleres

cabia que havia
calces que alces

5

un accident de cotxe
una picada d’abella
un accident de tren
una ampolla d’aigua
un bosc d’alzines

una ampolla de vi
un bosc de pins
una picada de vespa
un bosc d’avets
una picada de serp

una ampolla de cava
un accident d’aviació
una ampolla d’oli

6

dos
d’ós
dos

d’acabar
de cavar
d’acabar

de prendre
d’aprendre
d’aprendre

De qui
de qui
d’aquí

7
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l’aixeta
l’escletxa
l’hivern
l’herba

l’anella
l’enciam
el fregall
la destral
la baldufa
l’interruptor

el magatzem
l’ambulància
l’habitació
l’enginyer
l’endevinalla
l’amanida

l’ordinador
la melmelada
l’estiu
el drap
el falcó 
la ferida

l’ungla
l’urbà
l’índia
l’ull
la bitlla

8

l’abric
la ràdio
la moto
l’anell

la font
l’agost
l’amanida
l’avellana

la rajola
l’americana
la motxilla
la bruixa

9

al mar a l’escriptori de la dutxa del teatre pel braç pel colze
a les escombraries als vidres del llit de l’escola per la mà per la cintura
al contenidor a l’ambaixador de l’habitació de l’ombra per l’esquena per l’espatlla

10

ACCENTS
ovella paleta baralla espina
orella patata batalla espurna

estona
patilla rebedor escala
patrulla regidor esquela
pae seall cola

11

gerani
galeta
batalla

armari
ametlla
antena

12

Les paraules entre parèntesis poden variar. Igualment, hi pot haver altres paraules no previstes.

1 síl·laba 2 síl·labes 3 síl·labes 4 síl·labes 5 síl·labes
dau bolet granota arracada calculadora
(mà/guant) anell (rellotge) (despertador)
(got/vas) barret aixeta
foc (palla) calçotets
arc
pop

13

Marquem amb negreta la síl.laba tònica (que ha de dur a sota el punt gros en l'exercici).             

car gol mos ca o cell ca vall va ca
tor tu ga es qui rol à gui la pan te ra
pa pa llo na ri no ce ront o re ne ta

14

•  • • •

futbol trampa 
xiulet nina 
castell premi 
timbal

• • • • • • • • •

patinet trompeta màquina
tobogan guitarra número
acudit anella llàgrima

15
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FORT FULLA FORMA HORT
enfortir fullam formació hortolà
fortalesa esfullar deformar hortet
fortificació fullaraca transformació hortalissa

fullatge

21

O, U
Aquest exercici només té sentit ple en català central. En les altres àrees del domini lingüístic se'n pot
prescindir.

tenen O en síl·laba forta tenen O en síl·laba fluixa

La O sona com poble pobres cosa
la de dos o  sol totes aleshores fondre

precioses fondre
oreneta adonar

La O statirotuaavatsocamoc anos
la u de cul donant només

bonica poder
adonar

16

pisos francesos peixos llaços
braços calaixos concursos permisos
gustos esforços pagesos gestos

17

cantava canto cantaré
roncava ronco roncaré
pescava pesco pescaré
m’amagava m’amago m’amagaré

corria corro correré
dormia dormo dormiré
m’avorria m’avorreixo m’avorriré
conduïa condueixo conduiré

18

sesocslamina
oxtotorregocimorot

obmoboxnagolcsumorrub
onaiporollodaugnell
omorcorraboll

19

Enfosquit - fosc
florista - flor
joguina - joc
abonyegat - bony
embrutar - brut

mocador - moc
ulleres - ull
foguera - foc
cargolar - cargol

20
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A, E
•El jutge li va dir que l’acompanyés a la carnisseria.
•Vet aquí que una vegada hi havia un sastre que havia anat a cosir a una masia.  
•Era un home molt aficionat a la lectura, i es passava les hores sense alçar la vista de les pàgines
del llibre.

Paraules FEMENINES Paraules MASCULINES
la carnisseria la lectura el jutge el llibre
una masia la vista un sastre

emoh nuadagev anu

La majoria de paraules femenines  acaben en A, i la majoria de masculines en E.

22

ínemef / ílucsam nós oNínemef / ílucsam nóS
gat-gata professor-professora flam-flama sal-sala
gegant-geganta antipàtic-antipàtica pom-poma got-gota

acof-cof ateit-teit

23

formatge, cotxe, llibre, ampolla., baldufa, nina, arbre, espina, llauna/sardina24

noms FEMENINS noms MASCULINS

acabats la porta la maleta el dia
en -A la cigonya la pomada el pirata

la bomba la pipa el mapa

acabats la mare la classe el cotxe el sucre
egtoller leertaet leerbef alE- ne

25

Noemí! entra...
...i no m’entra
demà entra l’hivern.
Això és entre Olot i...

...en una cova que...

...un cove ple de...

... la lluna amb un cove.

Em van regalar un quadre...
...una quadra de cavalls.
...el quadre més bo

26

R, RR
SONEN COM LA R DE PAR S          E ONEN COM LA RR DE PARRAC

parada xarop zer ao rracada esborrador corredor riera
collaret nevera girafa racó terra reposar rodona
mandarina paperina morat arròs redacció barra

Sonen com PARE i   s’escriuenamb R: 9 Sonen com PARRAC i s’escriuen amb R: 5
amb RR: 0 amb RR: 6

27

guitarra
orella
rosa/flor
mirall
rellotge

cadira
gorra
raspall
rata/ratolí
ràdio

ulleres
gerro
revista
collaret

28
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barat
carreta
corral

barrat
moro
coral

morro
careta

29

obra roba Draps i teles...
tara rata Animal rosegador.
trau ruta Camí...
ostra rosat De color rosa.

paret rapte Segrest.
tralla ratlla Línia.
entrar rentar Netejar.
sortir rostir Coure.

30

B, V

1a LLETRA: B 1a LLETRA: V

arbre abrigar
fàbrica abric
ombra brusa
escombra llibre
febre

doble poble
moble impermeable
impossible problema

grup br: 9 grup vr: 0
grup bl: 6 grup vl: 0

31

2a LLETRA: R

2a LLETRA: L

agradable amable cobrador
abraçada invisible llebre
obligar moble obligatori
públic noblesa parabrisa
pebrot fàbrica publicar
timbre celebrar pessebre

32

una febre molt alta
una brusa blanca
sembra el blat
els carrers del poble

branca de l'arbre
un pobre que no tenia...
Em sembla que...
ha quedat molt feble

33

DUEN MB DUEN NB DUEN MV DUEN NV
bomb acallo nviar
amb ocaicnàlu nvidar
emb eracilo nveja
tamb itero nvent
emb itu nvasió
bomb eate nviar
timb ila nvent
bomb ire nvisible

recanvi

34

roncaves, llampegava, relliscàveu, passejaven, enraonava, telefonàvem, esgarrapava, escombrava,
descansava, dibuixaven

35
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LL, I
LL AL COMENÇAMENT LL AL MIG LL AL FINAL

lluna estrella castell
llapis rellotge raspall
llit ampolla martell

gallina

36

cavall vergonya alemany seient muntanya
conill galleda avui iogurt llum

37

pollastre, agenollar, cavallet, pantalla, galleda, rovelló38

Hi falta la síl·laba LLE.  Mots del tres-en-ratlla: galleda, cullera, bellesa, ulleres .39

ui
ull

banya
balla

joc
lloc

vull
avui

canya
calla

40

tall llac
anell lladrar
martell llenya

vermell llum
setrill llàgrima
mirall llampec

tortell llavi
cobrellit llitera
fregall galleda

41

G, J, X, IX, TX, IG
LA G SONA COM EN GELAT LA G SONA COM EN GAT

màg urrebai gueta (2) hagués
lleg erapati gut tingut
g urrebsne ga (2) berrugues (2)

42

berruga berrugues
botiga botigues
màniga mànigues

formiga formigues
tortuga tortugues
pastanaga pastanagues

piga pigues43

àguila, anguila, enguixar, figuera, foguera, joguina44

abrigat o abrigada
abriguis

mosseguen
mossegat

plegues
plegueu

45

amagatall
regadora
margarida

hamburguesa
esgarrinxada
agafar

regalar
figuera

botiguera
enganyar

46
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H
La porta de la meva habitació s’obre...
El van ingressar a l’hospital perquè...
L’helicòpter va fer...

En aquell tros d’hort que té...
Se n’ha anat a dormir molt d’hora perquè...

Es veu que ahir no va poder...
Aquell home que...
Sembla que estan a punt de prohibir un producte...
Si em dónes aquest adhesiu, l’enganxaré en...
...tothom va aplaudir molt.

47

óicatibahRATIBAHadicibrehABREH
herbicida tibahiralobreh ació habitable
herbívor herba deshabitat habitants
herbolari tibahrovíbreh atges habitatges

tibahabreh able habitar
habitants deshabitat

habitants

nrevihNREVIHciròtsihAIRÒTSIH
historiadora nrevihairòtsih acle hivernacle
històric elcanrevihairòtsiherp
historieta nreviharodairotsih
prehistòria historieta

48

Z,   S,  SS,   C,   Ç
SONA COM LA S DE CASA SONA COM LA SS DE CLASSE

desert desembre estisores cansat consum persiana
divisió presumit museu salsa capsa setembre
camis loma sa

49

Les respostes han de ser en aquest ordre: 
l’onze la zebra el zero quinze dotze
el setze el pinzell catorze colze

51

Tenen un so com la S de CASA: 2, 4, 6, 7, 13.
Tenen un so com SS de CLASSE: 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12.

52

S’ESCRIU AMB S S’ESCRIU AMB Z
desert estisores zoològic colze
divisió desembre zero zebra
museu presumit pinzell
camisa

54

anizlaísocatez
ezrotactisòpidorez

eztodcisúmooz
presó esmorzar
tresor
visera

La S de casa s’escriu amb Z a començament de paraula i després de consonant, i amb S entre vocals.

53
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sona com la C de CASA sona com la C de CISTELL

mocador embolicar enciam forçut
quatre quadern príncep plaça
xocolata forquilla dolç encendre
bàsquet matrícula feliç cançó
mosqu arbati çada cinturó

eriçó

55

TENEN Ç TENEN C

abraçada forçut cançó
DAVANT A, O, U eriçó plaça

enciam príncep         
DAVANT cI ,E inturó encendre

FI DE MOT dolç feliç

56


