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PUNTUACIÓ
Les respostes d’aquest exercici poden ser diverses. Hi ha d’haver comes després de cada element de
l’enumeració; abans de l’últim element no hi ha coma, sinó la conjunció i. Les respostes més proba-
bles són les següents:

•A la parada del mercat hi ha dos martells, una pipa (o xumet), un tornavís, tres serres (o xerracs),
dos rellotges de polsera, tres despertadors i tres ràdios.

•A l’aparador de la botiga hi ha ànecs, un tambor, soldats, una nina, una pilota, un joc de construc-
ció, un cotxe teledirigit i un tren elèctric.

5

DICCIONARI
alt Que no és baix.
deu Doble de cinc.
fort Valent, resistent.
cent 100
flor Part d’una planta.

mort Que ha deixat de viure.
hort Lloc on es fan les verdures i llegums.
dins Dintre.
llop Animal mamífer carnisser.
mot Paraula.

1

gàbia maduixa poble pantera
gallina màgia pollet papallona
ganivet malalt poma pardal
garrí maquineta pop pastor
gat mariner porc patí

2

cadira carbó cabell coll
caixa amacatrac colze
calaix cistella cella cor

arutnicualcóiccafelac cos
capsa clenxa clatell cuixa

3

butaca ser/ésser treure lladre
arribar noi, noia dent capaç
convidar/convidat parlar content poder

4

Un dia el va fer entrar en una sala buida. No hi havia res més que una galleda d'aigua.
Un dia la reina es va trobar malament. El rei es va espantar molt.
El drac de Banyoles tenia la pell dura com la pedra. Quan obria la boca en sortia un raig de foc.

6

Cal posar una mica d'èmfasi en l'entonació. Cal, sobretot, anotar quina entonació s'ha fet primer, si
la interrogativa o l'exclamativa. Seria molt recomanable gravar-ho i fer servir la cassette a l'hora de
corregir.

7

I, assenyalant el tractant d’oli, va dir:
–Doneu-li cinquanta cops de fuet.

Aleshores va cridar Bauakas i el captaire.
–Series capaç de reconèixer el teu cavall enmig de
vint més? –va preguntar a Bauakas.

–I tant! –va respondre-li.
–I tu? –va preguntar al captaire.
–I tant! –va contestar el captaire.
–Vine amb mi –va dir el jutge a Bauakas.

Un jutge just, de Lleó Tolstoi

8
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ACCENTS
palla estires pera apa
passo avi gana fira
estelles pala gata geni

9

nerpmocnèrpmocitapítap
-—óclab-—sòrra

selgnasèlgnasivasíva
-—úbmabalocseàlocse

allepacàllepac-—natàlp

...al pati de l’escola Una capella és...

...té tres angles A la biblioteca de l’escola...

...a casa dels meus avis ...compren un avet.

10

Aquest exercici pot variar una mica segons la zona geogràfica. 

Si no vols posar greix... de debò Es va perdre un nen... fals
El meu gos era tan llest... de debò Avui el cel... de debò

Com que feia tant de fred... fals Se li arruga la pell... de debò
I tot això és tan cert... de debò Els dies de neu... fals

com VENT com PEU

gent peix llet fred nen preu
neu llest pell cert cel
greix gest vell verd mel

11

Hi pot haver diverses maneres de pronunciar aquestes paraules segons l'àrea geogràfica . Qui ho
dicti haurà de fer-ho repetint diverses vegades cada paraula. Pot ser molt útil el magnetòfon.

Les respostes més freqüents en el català central seran aquestes:
Tenen la o de sol les paraules gol, nom, hort, foc, bosc, font, got, coll
Tenen la o de  dos les paraules gos, ros, pop, plom, rot, tronc, forn, xop

12

A E I O U

màquina pagè rras òs
sofà satèl·lit helicòpter

també jardí cançó ningú
néixer pel·lícula perillós autobús

Duen l’accent   només  obert: a; només tancat: i, u; obert i tancat: e, o.

13

O,  U
trobat trobo
volava vola
esmorzen esmorzar

bullir bulli
donarem dono
mudar mudes

trucar truca
omplis omplir

14
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CONTENEN EL MOT FORMA CONTENEN EL MOT SORT
HI HA RELACIÓ NO HI HA RELACIÓ HI HA RELACIÓ NO HI HA RELACIÓ

deformar formatge sorteig sobresortir
formar informació sortosament sortida

transformar informàtica dissortat sortidor

15

colom El colom és el símbol...
conill Els caçadors...

muntanya Ahir va nevar...
forat Han fet un forat...
bullir Aquesta sopa...

formiga És treballadora...
mocador Duia un mocador...

cullera El ganivet i la cullera...
potser Avui no ha fet bo.

16

atòmic comiat anorac àncora sotrac castor
cargol colgar crosta costar esponja japonès

pilot polit tambor tombar faristol florista
porró porro preciós escorpí mirador adormir
sopar posar esport potser

17

...no t’ho vull...
Ja t’ho portaré...
només tu en saps?
fica-t’ho a la butxaca.

...un nus als cordons...

...que no va dir-nos...
Guardeu-nos lloc!

Si us poseu...
A mesura que us vagi...
...amb un os de...

18

Havia arribat el nou rector de la parrò-
quia. Era un capellà jove i espavilat, que
des del primer dia va haver de lluitar per-

què els pagesos li fessin cas.
–Aquest mossèn... Però si és una criatura. El rec-

tor difunt, que al cel sia, sí que era savi i feia bé les
coses. Ai, Mare de Déu, aquest rectoret, si encara
sembla que vagi a escola!

Mossèn Pep ja n'estava ben tip, dels
comentaris:

–I quina en faré?–rumiava el capellà–: ja ho

tinc...
El diumenge, a la missa major, després del

sermó, els va dir:
–Estimats feligresos, per una gentilesa de sant

Pere, i per influència del meu sant patró, tinc el
poder de fer ploure. Això sí, us heu de posar tots
d'acord i, el dia que em direu, faré que plogui
sobre els camps de la vila. Us espero fins a l'hora
de dinar.

No plou mai a gust de tothom, d'Oriol Vergés 

19

A,  E
Quan entra el president...
Ho vam fer entre el pare...
...entre els dos pobles.
...i la Maria entra a les vuit.

...la regla de l’apòstrof.

...el regle és curt.

...goma, regle, compàs...

El van deixar lliure...
...un taxi lliure...
...la lliura esterlina.

Mira com s’enlaira...
Si xutes tan enlaire...
Mira que enlaire vola...

20

somreies TU coneixes
es banya ELL-ELLA s’afanya

vivia JO/ELL-ELLA escrivia
actuàvem NOSALTRES bevíem
prometíeu VOSALTRES us cansaríeu
sàpiguen ELLS-ELLES perdien

JO/ELL-ELLA : –A NOSALTRES: –EM
TU: –ES VOSALTRES: –EU

ELL-ELLA: –A ELLS-ELLES: –EN

21

crido crides
glaçarà glacen
taqui taca
pujat pugeu

caço cacen
assajar assagem
mastegar mastegues
buscat busques

s’apaga s’apaguen
passejar passegem

22
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sastre sastreria
trena trenar
vespre vesprada
rata ratolí

pinzell pinzellada
paret emparedar
paper paperera
parell parelleta

forat foradar
vermell envermellir

23

La paraula en negreta és la que calia escriue sencera:
gran / engrandir vell / envellir fred / refredar
veu / veueta ram / enramat lent / lentitud
raig / rajolí peix / peixera gel / congelat
greix / engreixar-se

24

NET
netíssim
netedat
neteja
netejar

NEU
nevera
nevada

GRA
graner
granet
granívor

FRED
fredor
refredar
enfredorar

VELL
vellesa
revellit
envellir

25

M,  N,  NY
trompeta campionat embussar immortal tombar vampir
emmagatzemar recanvi embadalit impossible enveja immediat
embolicar immòbil invent immens canviar bombona

26

HI AFEGIM IN FEM SERVIR PARAULES DIFERENTS

visible - invisible llarg - curt
feliç - infeliç fàcil - difícil

flexible - inflexible fort - fluix
fidel - infidel fosc - clar

fred - calent

27

Aleshores em va dir...
...on vivia l’ós amb els seus fills.
...però em va semblar...
...en una petita habitació.
...feta amb fustes...
Quan va amb la seva germana...
...i em vaig quedar sense combustible.
...em veuré obligat a...

Els va dir amb veu lenta...
...ella, en canvi,...
...si volien aigua o no en volien.
...amb tan mala fortuna que...
Oi que em deixaràs un ganivet?
Això passava en aquell temps que...
Diuen que... en aquestes muntanyes...

28

... i a la Mireia tampoc.
Com que parlava tan poc...
La mare tampoc...

Dimarts tampoc...
Aquest any ha plogut tan poc que...

29

En Tortell Poltrona també ho és.
...ell tampoc no li va dir res.
...ella també hi va.

...i aigua tampoc.

...i a la mare tampoc li agradava...

...i també amb cotxe.

30

El ximpanzé ja era una altra cosa.
Afartant-se de cacauets, es gratava el cos
i gesticulava de manera que semblava un

pallasso. Tenia un tros de diari que li havien deixat
perquè li agradava molt de jugar-hi. El ximpanzé el
va agafar amb totes dues mans i es va estar molta
estona contemplant-lo. Feia la impressió que esti-
gués llegint. Feia el mateix posat de preocupació
que el pare d'en Linus quan llegia el diari assegut a
la butaca.

En sortir del parc, tots tres es van dir adéu.
S’havia fet tard i havien de tornar a casa.
L’autobús d'en Linus arribava en  aquell moment.
Ell, fent una corredissa, s’hi va enfilar. Va com-
prar el bitllet i, com que no anava gaire ple, va
escollir un seient al costat de la finestra.

Potser somies, Linus?, de J. A. Vallvé

31
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R,  RR
SONEN COM PARE SONEN COM PARRAC NO SONEN

ploure càrrec filferro bufar
corona enraonar robot botiguer
oreneta somriure enredar ahir
tamboret ratlla rinoceront olor

honrat carrossa
Són veritat les afirmacions següents:

• Quan hi ha RR sempre té el so fort. • En moltes no es pronuncia la R final.
• El so suau només s’escriu amb una R. • Després de consonant el so fort s'escriu R.

32

barret, carro, cadira
regadora, regle, botifarra, 
aranya, rata/ratolí, porró, 

cullera, palmeres, rellotge/despertador, 
estisores, serra/xerrac, roda

33

B,  V
llop lloba
clau clavar

cap cabíem
nou novetat

nau navegar
caliu escalivar

rep rebedor34

baixa baixava
neva nevava

acabar acabava
treballo treballava

robar robava
vigila vigilava
trobo trobava

embolicar embolicava

equivoques equivocaves
arribo arribava

35

coca boca obertura per on mengem
cera ceba planta que fa plorar
taca vaca animal que produeix llet
car bar lloc on serveixen begudes
orella ovella animal apreciat per la llana
mossa bossa saquet per portar-hi coses

pinya vinya plantes que fan el raïm
canell cabell pèls que tenim al cap
negar nevar pluja en forma de volves blanques
tou bou mascle de la vaca
cartó   carbó matèria negra que serveix per cremar
nata bata vestit ... per no embrutar-nos

36

barret, corbata, butxaca, sabata, bota
cabell, bufanda, bossa, botó, abric

37

G,  J,  X
granja granges
enveja enveges

tortuga tortugues
botiga botigues

barreja barreges
pluja pluges

formiga formigues
taronja taronges

mitja mitges
pastanaga pastanagues

38

Setze jutges d’un jutjat
mengen fetge d’un penjat.

39
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passejar passejo passeges
marejar marejo mareges
plegar plego plegues

barrejar barrejo barreges
mossegar mossego mossegues
gemegar gemego gemegues

festejar festejo festeges
netejar netejo neteges

regar rego regues
envejar envejo enveges

mastegar mastego mastegues

40

INICI DE PARAULA ENTRE VOCALS DESPR. DE CONSONANT FINAL DE PARAULA

x nalpelcsi xar
x nagaieneme xo

maduixa coix ocí ix
vaixell seix ulfatna ix

41

xicot baixet
baix

deixar peix
marxar

vaixell gronxar-se
punxegudes

baixada
bruixes xerraire

42

cosí coixí
madura maduixa
setanta seixanta

pansa panxa
grec greix

anella aixella

planta planxa
Calaf calaix
tocar xocar

43

H
HORA, horari, a deshora

...l’horari de classes ...sempre va a deshora.
A quina hora... ...l’horari dels cinemes.

HONRA, honrat, honradesa, honrar
...en la seva honradesa És una honra... Ha tingut l’honradesa...
És molt honrat per honrar la seva pàtria.

44

M’he despertat amb pell de gallina. La
mare, dreta, ha obert la finestra de bat a

bat, i jo estava sobre el llit, sense mantes ni llençols.
Jo he protestat, però ella ha dit:

Au! Has/hauràs d’inventar alguna cosa per no
haver-te de llevar!

La sopa d’all, de Joaquim Carbó

-Alguna novetat? -li va preguntar el comandant.
-No. Només que, quan el caporal i jo hem sortit

a l’exterior del submarí, hem vist un pescador indí-
gena que s’ha posat a xisclar i que ha fugit com si
l’empaités el dimoni.

-Pobre home! Vés a saber per quina mena de
bèstia estranya ens deu haver pres!

El monstre del mar, de Carles Macià

45

hipopòtam tramoista home tothom
ostra herba omplir totalment
hostal ortiga ombra habitació
monorail hort hivern abella
ahir honor alcohol hora
prohibir onada coordinar oració

46

... menjar i beure Véns o no véns? Se’l va carregar a coll...
Demà hi tornarem... ...tan bé o millor que ell Va arribar a una casa...
... fa pampallugues i s’apaga ...ja ho vaig fer Hi ha criatures...
... sempre m’hi ajudava si ho dius de debò o em vols... ... ha topat amb un avió...
... i  on ...racurt av ha acabat la feina?
... hi havia una flor.

47
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Z,  S,  SS,  C,  Ç

eriçó
ocell
braçalet
lliçó
pinces

peça
glaç
cançó
ambulància
convençut

caçador
forçut
rinoceront
feliç
silenci

xoriço
cirera
ceba
març
vacances

49

Té molta força Ja se sap calçar ...encenen la traca
La forca és una eina Vaig calcar un dibuix No té gaire traça
...m’ha agradat força ...i després es va calçar Una traca és un...

48

abraço abraces
caço caces

començo comences
llenço llences

alço alces
avanço avances

50

llençar llenço
començat comenci

(començarà)
esforço esforces

escurçaràs escurces
endreça endreci

glaces glaço
caçaven cacen

alci alçar
torço torces

51

ABRAÇADA: braç, braça, raça
CALÇOTETS: calç, calçot, alço, calço

BRAÇALET: braç, braça, braçal, raça

ENCALÇAR: calç, calça, calçar, alçar, alça
TRAÇAR: traç, traça, raça

ENLLAÇAR: llaç, llaçar, enllaç

52

assecar carbassa assajar
arrossegar garsa savi

asseure ressò sòlid
disset etern nina

massa assassí síndria
passeig igual alt

tossir irritar tarda

53

A DALT: cebes, escala, casc, cabina, ocell, farmàcia
A BAIX: ambulància, cistell, cec, cubell/escombraries, bicicleta

SONA COM LA C DE CASA SONA COM LA S DE SOL

escala cubell/escombraries cebes cireres
casc bicic oatel cell  cistell

c àmrafaniba cia cec
cec ambulància bicicleta

54

T-D,  C-G,  P-B
ACABEN EN EL MATEIX SO QUE GAT ACABEN EN ALTRES SONS

llet forat singlot gent dent cantant
ACABEN EN LA LLETRA T xiclet dit dictat salt pont molt

gelat nit tiet punt atent
alt malalt

ACABEN EN LA LLETRA D verd fred sord
ràpid covard

55

brut quiet content atent
barat antipàtic fosc tort
sec dret tiet ric
dependent dolent poc alt
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