
SOLUCIONARI

ORTOGRAFIA

CATALANA

© 2001, Edicions l’Àlber S.L.
www.e-alber.com

7

www.alber.cat



www.alber.cat Solucionari del quadern d’ortografia catalana 7

2

gàbia/galeria galàpet, gaiato, galàxia
galet/ganyot galipàndria, galzeran

ganyota/gaudir gargot, gargamella, gasiu
gavardina/gens genet

gent/girafa gibrell, gentada
giragonsa/gorg golf, giravolt
gorga/granger grafit, gotellada

granit/grip grinyol
gripau/guarderia grumoll

guàrdia/gustós guardiola

5

La solució d'aquest exercici depèn del diccionari utilitzat.6

DICCIONARI
1- Posa una espasa a la mà de Juli Cèsar.
2- Posa-li una corona de llorer al cap.
3- Ensenya els dibuixos a la mestra o al mestre.

2

deu dia foc
deure diable foca
deute diada focus

fum mar pet
fumador maragda pètal
fumejar marbre petit
fumigar marc petó

3

roncar ronyó rosat
ronda ros rosca
rondalla rosa rosegar
rondar rosada rosegó
rondinaire rosari rosella

tom tombarella tonyina
tomàquet tómbola topada
tomb tona topar
tomba tonada topazi
tombar tònic topògraf

4

PUNTUACIÓ
•Va convidar els parents, els amics, els companys de treball i el director de la oficina.
• Hi va posar plats de ceràmica, canelobres de plata, gots de cristall i culleres d’or.
•Es va ajupir, va recollir la moneda d’or, va mirar a banda i banda i se la va ficar a la butxaca.

7

Escolta, ganàpia, no passis per aquí!
Aquell ganàpia només feia veure que
escoltava.
Aparta’t, ganàpia!

Ha vingut aquell noi de l’àtic.
Escolta, noi, no siguis tan pesat.
Noi, no sé pas de què em parles.

Veus, Mercè? Aviat floriran.
La Mercè mirava les flors.
Aviat, Mercè, floriran els...

Pare, quina hora és?
Quina hora és, pare?
Pregunta al pare quina hora és.

Capità, hem vist un fugitiu.
Li he de dir, capità, que...
Va explicar al capità que...

8

• El seu fill, tot sorprès, li va preguntar per què l’havia saludat.
• Un dels convidats, enlluernat de tanta riquesa, es va amagar una cullera d’or a la butxaca.
• Un pagès, assabentat del problema, va proposar d’encarregar-se de treure la pedra.
• Un matí d’hivern, més fred i glacial que cap altre, un pagès anava cap a la vila.
• La senyora Magdalena, la veïna més antiga de l’escala, vivia al pis de dalt.

9
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un fred de mil dimonis, però el carboner
I no solament sabia ..., sinó que també...
...sola no podia, però l’avi m’hi ajudava.
...viure aïllades, sinó que formen grups.
robava una cullera, però no li va dir res.
els mestres, sinó l’Associació...

...s’havia agafat a la barana, però el capità...

...i no era cap gàngster, sinó un lladregot...
La Gabi l’estimava molt, però aquell dia...
No era la jardinera, sinó una bruixa.

SOLEM POSAR COMA DAVANT DE LES PARAULES però i sinó.

10

11 No em coneixeu!
Estan tots bé?
En Marramèu es va perdre?
Què ballem?
Ho has vist!
En Joan a dalt d'un cavall?
Se n'ha anat a dormir? Tranquil!
El tren marxa a les set?
És un ase!
Quina cadira m'ha tocat?

No em coneixeu?
Estan tots bé.

En Marramèu? Es va perdre!
Què, ballem?
Ho has vist?

En Joan? A dalt d'un cavall!
Se n'ha anat a dormir tranquil?

El tren marxa a les set.
És un ase?

Quina cadira m'ha tocat!

APÒSTROF
Hi pot haver diverses maneres de pronunciar-ho segons l’àrea geogràfica o la intenció comunicativa.
La pronunciació més comuna en català central és:

2/1]nussap/nuassap[1]arojtim[
2]séoma’l[2suev ]uaJ[
1]aitsixon[1]artlanu[
2]laugióimac[1anotsacop[

[erun/eraun] 1/2 El [directol] va convidar 1
2]emroneuin[2]séaj[

[unangruna] 1 [unullada/unaullada] 1/2
diu [qués] 1 havia d’[anacasa]seva 1

2]areih[ on1éb adeuq ]ton[
2merbas ]uon[2/1]meívil/meívail[
1tugniv ]nac[ sle1]ranavaxied[

12

ELS POLLETS L’ARANYA
Pertot es fiquen Ai mosca si no vigiles!
graten i piquen Ai mosquit, no badis tant!
d’aquí i d’allà, Caureu a la teranyina

quan els esmiquen i no en sortireu pas mai.
molles de pa... Núria Albó

M.Antònia Salvà

13

Són veritat les afirmacions: escrivim perquè (junt) quan responem
escrivim per què (separat) quan preguntem

14

-Teresa, no toquis això!
-Per què no ho puc tocar?
-Perquè es trenca.
-I per què es trenca?

-Perquè és de vidre.
-I per què és de vidre?

-Perquè els gerros són de vidre.
-I per què són de vidre, els gerros?
-Perquè així fan més bonic.

El ventall, de M. Aurèlia Capmany; adaptació

15

que han cant
que un sol consol

que alçar calçar
que enviar canviar

que havia cabia
que a mi camí
que ara cara

que un tractat contractat

16
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un defecte a la vista He de firmar uns ... T’has d’acostar més... És fàcil de pujar...
té un defecte Acaba d’afirmar que... havia de costar molts Li costava d’apujar...
d’efecte retardat ha de firmar com a... t’hi hagis d’acostar! M’acaben d’apujar

He perdut un dau
Mira, una ploma d’au.
Em deixaràs el teu dau?

17

ACCENTS
FORMEN DIFTONG NO FORMEN DIFTONG

qua aurgtr
qua rausn
gua auctn
igua lautcal
quadrat

El grup UA forma diftong quan va al darrere de G o de Q.

18

patí pati Espai descobert
camí —- —-
mati matí Part del dia
indi —- —-

cordo cordó Cordeta per a les sabates
fondo —- —-

perdó perdo Forma del verb perdre
rodó rodo Forma del verb rodar
torro torró Aliment dolç
lavabo —- —-
punxó punxo Forma del verb punxar
botó boto Forma del verb botar

22

guant 1 quan quant 1 guany
qua iauc2ard gual 2 pua

guardava 3 manual llenguado 3 mensual
malaguanyat 4 vestuari enquadernar 4 actualment

19

Cada síl·laba una vocal Dues vocals en una síl·laba
nebcnatseamrof eit palau feina

gana enlloc aire dijous caure
tsellevrecarec iu boira buidar

bmutsocaprac eure gaire museu
caxnap uina viure

Formen diftong els grups ai, ei, oi, ui au, eu, iu, ou.

20

No tenen diftong els següents mots:
maleït tiet raïm juliol
peüc suar ruïna enciam
Lluís lluent llaüt rabiüt

21

Aquest exercici pot variar una mica segons la zona geogràfica. Si la resposta és diferent de la previs-
ta caldrà observar la pronunciació de l'alumne.

gos/gros — bou/ou + col/gol +
gos/ros + bou/pou — col/sol +
foc/joc + cop/llop — flor/tro +

foc/bloc + cop/pop — flor/plor —
tronc/jonc + hort/mort + font/front —
tronc/ronc + hort/port + font/pont +
plom/nom — dos/tros — got/rot —
plom/llom + dos/tos + got/pot +

23
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Com més s’entrena,
més de pressa...
Ja té un mes
...un de més gros.

No es volia acabar la sopa.
Ara que ja és aquí...
Saps on és?

S’hi està tan bé, al llit...
...costelles de be o bistec de...
...no m’ha quedat gaire bé.

25

Aquest exercici pot variar moltíssim segons la zona geogràfica. Si la resposta de l'alumne és diferent
de la prevista,  caldrà observar-ne la pronunciació.

TENEN UNA E COM LA DE PEIX TENEN UNA E COM LA DE SET  
aniefacrecersémier

satisfet content aquests
era portessin feien

atenabacsreniduéD
he demanés deia

24

O,  U
Aquest exercici és útil només en l’àrea del català oriental. En les altres zones lingüístiques totes les
paraules quedarien classificades en la mateixa columna que l’exemple dona.

O en síl.laba forta O en síl.laba fluixa
dona remoure’s rondinar obert

estona ento snr ortir arponejar
remor alho nar otar començar

mandro vúntnemas ols violentament
bona fonda arrossegant profunditats
sobte terro pr osar

26

dòmino
babau
ganxo

moniato
regadiu
ràdio

nyanyo
porxo
arxiu

guineu
zero
foto

altaveu
enrenou
casino

27 Escrivim U a final de paraula quan acaba en diftong.
En els altres casos, normalment escriurem O.

nou
piano

dau
bou/toro

carro
lloro

lavabo
niu

28

tribus tribu fideus fideu
avenços xtirpacçneva os capritx
globus globus tipus tipus
residus residu motos moto

lloros lloro individus individu
discursos ssallapsrucsid os pallasso

esclaus esclau virus virus
focus focus museus museu

29

A,  E
la casa l’arma el mapa la mitja
la llança el programa la capa la llengua
la torre el fantasma el jutge la llebre
el sostre la forma el profeta la berruga
el sastre l’àrbitre el moble la bufanda

30
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titella titellaire
préssec presseguer

serra serralada
moneda moneder

sala saleta
bena embenat

pardal pardalet
cinquanta cinquantena

ferro ferregot
plàtan plataner

33

FONDO-FONDA TRIST-TRISTA POBRE-POBRA

maco-maca flac-flaca nostre-nostra
guenyo-guenya fred-freda altre-altra

flonjo-flonja últim-última negre-negra
modern-moderna recte-recta

escriptor-escriptora tendre-tendra
esquerre-esquerra

31

all tendre unes cases maques núvol negre unes mosques cegues
camisa negra unes butaques còmodes l’altra sabata unes forces impetuoses
un carrer recte unes vaques manyagues el nostre parent uns paraigües petits
un altre veí les amenaces químiques ceba tendra unes races amigues
la nostra festa unes botigues lletges la línia recta les princeses descalces

32

avinent aviació aniversari avantpassat acariciar
avisar amanida aviador aviat adversari
clavilla avinguda avió avioneta avinença
caritat besavi cavil.lar cavitat aviram
gavina esllavissar espavilar espavilat cercavila
ganivet llavi navili enfarinar extraviar
margarida salvavides padrí faristol pavimentar
pintallavis urinari savi paviment suavitat
suavitzar voravia varietat saviesa urbanització

Tenen avi: 31 paraules 
Contenen avi i són d’un significat semblant a avi: besavi
No contenen avi però són d’un significat semblant: padrí, avantpassat

37

B,  V
S’escriu b davant l/r Cal recórrer a la memòria o consultar el diccionari

octubre pobre fer malbé herba estalviar
despoblat inflexible desviar gàbia rovell

celebrar cobrador malvat albergínia servir
desagradable blanquinós nervi disbarat

cobrellit bibliotecari bastó viatge

34

convenient combinació també investigador
ambaixador canvi enviar bambú
ambulància convidat bombeta convençut
inconvenient invisible tamboret invident
imbècil ambient recanvi estrambòtic

35

deuen devien
reps cartes rebies cartes

meu meves
nou novament
viu vivament

fugitiu fugitiva
cultiu cultivar

qui ho sap? qui ho sabia?
blau blavíssim

no hi cap no hi cabia

36
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LL,  I
estrella lloc/foll llamp llevar mullat ull
full collir llar/ball anell lliri gall

38

xemeneia terreny penyora iogurt collaret
mirall llampec espai refrany full

39

Les paraules amagades són poll i tall.40

llatí, fulla, lladre, falla, llana, colla, palla, llapis, cella, llavi42

Es va banyar
Li ... ballar

No s’hi veia
bicicleta vella

No l’he posat al seu lloc
Aquest joc

Ui, quina cremada!
Tenia l’ull dret...

Vaig fer-li un gest
Era el més llest

Quan tots calleu...
Si caieu en el parany...

Té molta canya...
Per què calla?

41

tall llac
ampolla pollastre

cascavell vellut

cabell bellesa
aixella llaminer
tallar allargar

batibull bullent
amagatall taller

bitlla lladre

43

G,  J,  X
metge
vinguin
aguantin
pega

segur
guarir
gargamella
haguessin

pegat
metge
preguntar
guarir

44

pega gepa
gespa pagès
gremi règim

grafia girafa
esponja japonès

negre gener

angle àngel
regal gelar

germà magre

45

A E I O U
granger girafa
rellotge gitano
jutge imaginació

mongeta

taronjada jersei joguina jutge
ja idsènop jous ajuntament

trepitja arad jola jugador

Són VERITAT les següents afirmacions:
• a vegades s’escriu amb J i a vegades amb G • davant de I només es pot escriure G
• davant de A sempre s’escriu amb J • davant de E alguna vegada s’escriu J
• davant de O s’escriu només J • davant de U sempre s’escriu J

46

rajar
estranger
pitjar/pitjor
taronger
conjur
viatjar/viatger

fregir
menjar
penjar
afegir
llegir
granger

major
pujar
fugir
lleuger

47
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He perdut una peça
aquesta peça de roba
Això pesa molt

és una zona molt...
Si l’alarma sona
si la bossa sona.

Quantes peces heu...
quants quilos peses.
Aquestes peces són...

48

Z,  S,  SS,  C,  Ç

Sona com la S de CASA Sona com la SS de CLASSE
bestiesa desordre saliva insecte

nosaltres curiositat cansalada adversari
cosir musical consentir conversar

repres nióicatne segur soroll

49

zebres
pinzell

colzes
esmorzar

magatzem
senzill

alzina
horitzó

bronze
esbarzer

50

esmorzar
alzina

bronze
pinzell

senzill
zebra

horitzó
magatzem

esbarzer
colze

51

S’ESCRIUEN AMB S S’ESCRIUEN AMB Z
A INICI zeta zero

DE MOT: zebra zoològic

senzill bronze colze
DESPRÉS D’UNA esmorzar esbarzer pinzell

CONSONANT la: zina metzina
horitzó magatzem

divisió bestiesa cosir
desembre representar rosegador

ENTRE VOCALS: música curiosament
televisor desordre

És  veritat que la essa sonora: després de consonant s’escriu amb Z.
després de vocal s’escriu amb S.
a inici de mot s’escriu amb Z.
enmig de vocals s’escriu amb S.

52

caço amenaço venço
caces amenaces vences
caça amenaça venç

cacem amenacem vencem
caceu amenaceu venceu
cacen amenacen vencen

53

Les places de...
Dóna’m la teva adreça

S’han barrejat les peces...
Tenia unes pinces de plata.

Mitja unça de carn.
Les aparences enganyen.
S’han espatllat les balances.
Una esgarrifança de por...

Les lloances estimulen més que...
Anava ple de puces...

54
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T-D, C-G, P-B
Les solucions d’aquest exercici poder ser diferents fins i tot entre els membres d’una mateixa classe.
En general, les respostes més freqüents seran les següents:

PRONUNCIO LA LLETRA REMARCADA NO PRONUNCIO LA LLETRA REMARCADA

príncep fred blanc nadalenc vinent
tomàquet líquid malalt doncs revolt

amagat fresc amb tomb camp
biòleg préssec molt temps fang

calb sobtat vagabund dimarts

55

estudien estudiant
estiguin llegint
corrien podien

continuen desfent

acabessin venint
acaben empenyent

comencin recollint
arribaran esbufegant

56

BRUTA-BRUT BUIDA-BUIT VERDA-VERD
xicota-xicot jubilada-jubilat freda-fred
eixuta-eixut salada-salat rígida-rígid

experta-expert atrafegada-atrafegat tímida-tímid
neboda-nebot covarda-covard

punxeguda-punxegut estúpida-estúpid
rabiüda- rabiüt sorda-sord

57

ACABEN COM BONIC ACABEN COM DESPATX
psicòleg reg desig trepig

mag diàleg mig passeig
càstig llarg mareig rebuig

amarg pròleg assaig enmig

58

el cant de la 
El cant del 
a can Serra

un tanc ben cremat
Era tan alt que...
No vagis tan de pressa

Hi arribarem quan...
T’ha dit quant valia?
quan els arribava 

Ja té vint anys.
Jo sempre vinc a peu.
Deu i deu fan vint.

60

bonic bonica catòlic catòlica blanc blanca
ressec resseca gallec gallega antic antiga

cec cega còmic còmica grec grega
pacífic pacífica típic típica suec sueca
màgic màgica amarg amarga fosc fosca

llarg llarga pràctic pràctica groc groga
lògic lògica amic amiga

59


