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MAJÚSCULES
Persones Ciutats, països Rius, muntanyes Institucions

Jacint Verdaguer Alcoi el Montseny Generalitat de Catalunya
Pompeu Fabra Itàlia el Segre Ajuntament de Barcelona
Lluís Companys Londres el Pedraforca

Reus

1

uitcejda.jdaacisíf.síf
 ibrevda.vdaacimíuq.míuq

elcitra.traaifargoeg.goeg
óicnujnoc.jnocairtemoeg.moeg

ínemef mon.facitàmarg.marg
ílucsam mon.mseuqitàmetam.tam

larulp.lpanicidem.dem
óicisoperp.perpacisúm.súm

pron. pronom
sing. singular

v. verb

3

Puigcerdà Calafell el Montsec Viladrau
Ajuntament d’Amposta el Ter Jaume Balmes Joan Maragall
Salvador Espriu Mèxic el Canigó l’Ebre

2

Els nois es van rentar mentre la mare pre-
parava una plata d’entrepans per sopar. El
pare, el senyor Watson, va treure el cotxe

per anar a comprar una capsa de bombons i després
va entrar una galleda de carbó i va animar el foc de la
llar.

–Has pogut agafar els tresors? –va preguntar David
a Roland.

–Sí; són al garatge.

–Què fan, avui, a la televisió, Frank? –va preguntar

la senyora Watson des de la sala d’estar.

–Ara ho estic mirant –va contestar el seu marit–.
Fan un espectacle de circ, una obra de teatre i després
patinatge sobre el gel.

–Oh, que bé! De pressa, nens!

La família es va instal·lar al costat del foc. La capsa
de bombons va anar passant de mà en mà. La senyo-
ra Watson es va asseure al seu tamboret i el senyor
Watson va netejar-se les ulleres amb un drap.

Els tresors prenen la iniciativa, d’Alan Garner

4

Cal subratllar amb color verd els fragments en negreta, i amb color vermell la resta.
Un home passava per davant d’una gàbia on hi havia un tigre tancat.
-Germà home -li va dir el tigre-, obre’m la porta de la gàbia, que em moro de set i de gana.
-No, que em devoraries! -va dir l’home.
-Que no! T’ho prometo!

5

al començament de cada intervenció (quan parla un personatge).
al començament i al final del que diu l’autor ( quan parla enmig de la intervenció d'un personatge).
només al començament del que diu l’autor (quan parla al final de la intervenció d'un personatge).

6

PUNTUACIÓ

Estimada amiga: t’escric...
Hi vam anar tots els de la colla: la Ció...
i vaig pensar: “Té, això és que...”

Aquell robot ho feia quasi tot: escombrava...
tremolava de fred i tossia contínuament: estava...
molta xerrameca diem: “Això sembla...”

Què t’estimes més: taronjada...
Benvolgut Ramon: a veure si endevines...
porta la maleta plena de coses: arrels estranyes...
va venir-li un pensament: si era tan bonica...
us ho explicaran així: resulta que un dia...

7
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passava a poc a poc. Els marrecs...
Vés amb compte; si algú descobreix...
s’enfilava cel amunt. La Núria s’ho mirava...

ho havia escrit a l’inrevés(;/.) ho vaig haver de...
Fins llavors no s’havia preocupat; però ara sí que...

d’una fusta fosca, lluent i massissa. El timbre tenia...
va començar a manipular els aparells. A fora, el sol...
mèrits eren evidents(;/.) la seva col.laboració...
Tots els seients del local eren plens. En un racó...
Quan tenia salut, era pobre; ara que és ric...

8

la instrucció la unglada l’urpa la unitat
l’urna la utilitat la impremta la il.lustració
la unió la indústria l’illa l’íntima
l’ungla l’índia la imatge la universitat

13

la infermera la il.lusió l’ungla la injustícia
l’inici la incògnita la urbanització la institució
la historieta l’infant la investigació l’illa
l’urbà l’única l’uniforme la iniciativa

14

1a síl·laba tònica 1a síl·laba àtona
Davant A,E,O l’aigua, l’eina, l’obra l’actriu, l’olivera, l’edat

Davant I,U l’ungla, l’illa la imatge, la utilitat

Són veritat les afirmacions: tots els noms d’aquesta llista són femenins
tots els noms d’aquesta llista comencen per vocal
escrivim la quan el nom comença amb i, u àtones.

un anell de plata
un paquet d’arròs
el carnet de soci
un anell d’or

el carnet de conduir
un anell de brillants
una pell de vaca
el carnet d’identitat

una pell d’ovella
un paquet de sucre
una pell de lleopard
un paquet de fideus

9

l’olla
l’home
l’italià
la fitxa
l’hotel
l’estufa

l’urani
el greix
l’oca
l’ullal
l’univers
l’helicòpter

l’impermeable
l’acordió
la colònia
l’adhesiu
l’accident
la bandera

l’abraçada
la beguda
l’adreça
l’infinitiu
l’esquirol
el cérvol

l’agulla
la galeta
la moneda
l’oreneta
el director
l’escola

10

la gent del poble
la tracció a les rodes
la tapa un arbre

la vinguda de la tardor
l’agent de policia
els arbres de l’avinguda

l’etapa d’avui
l’atracció del sol

11

12

APÒSTROF

a e i o u

farmàcia telèfon memòria
urbà anglè cs òpia

només ratolí torró cadascú
església clínica venenós bústia

15

ACCENTS
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Mots aguts Mots plans Mots esdrúixols
sofà autobús bolígraf estómac fàbrica música
matalàs ratolí préssec exèrcit libèl·lula pel·lícula
també balcó núvol càstig tómbola
pagès arròs dipò mrettis òmetre

16

Són VERITAT les afirmacions següents:
Només alguns mots aguts s’accentuen.
Els mots aguts acabats en vocal s’accentuen.
Tots els mots aguts acabats en vocal+s s’accentuen.
Els mots aguts acabats en -an, -on, -un no s’accentuen.

17

ACABEN EN VOCAL ACABEN EN -S ACABEN EN -N ACABEN EN ALTRES CONSONANTS

camí jardí fracàs comprèn
xampú oportú fastigós
capità coixí permès/permís

sofà lliçó andalús
setè/setí sisè japonès

vuitè bastó

pantalons segon acudit
dimarts vindran animal

modern consell

18

rei rfan uita lluita
veï San uïssa buida
fei lLan uïsa ruïna

cuina truita

20

VERB TENIR BEGUDA CALENTA LLETRA T PRONOM ET/TE
el pop té beu te forma de te te n’adones

té onze anys prenen te tecla de la te te la poses
té el cap a la feina

té més força

19

Fila de dalt: despertador, encenedor, enciam, paperera, genoll.
Fila de baix: meló, setrill, nevera, penjador, fantasma.

21

A,  E

rebia rebien
esforça esforces

aplaudíem aplaudia
menja mengen

seus seuen
comença comencen

acaba acaben
s’enfanga t’enfangues

prendria prendríeu
marejo maregeu

22
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ÉS UN INFINITIU NO ÉS UN INFINITIU

parlava omplia dina
ACABA EN irdnivA- a feia juga

neva canta
ACABA EN -R sortir aturar

viatjar
ACABA EN -E ploure caure corre vine

entendre obre omple

Són veritat les següents afirmacions:
•Escrivim -e en tots els infinitius acabats en -re.
• La majoria de formes verbals acabades en neutra s'escriuen amb -a.

23

entra agafa
volia ofendre
viure

agafa posa

omple
podia respondre

perdre anava
corre

escalfa torra
obre
mira

24

LLET PES PAS MEL MAL

alletar pesant repassar melmelada malícia
lleteria pesat passadís melós malifeta
lleter sospesar passatger mel·liflu malura

malvat

25

R,  RR
S’ESCRIU R S’ESCRIU RR

INICI DE MOT raspall rellotge
rabiüt raïm

DESPRÉS DE CONSONANT enrabiar a l’inrevés
folre enrotlla

somrient enrenou
folrar somriure

ENTRE VOCALS barreja terreny
botifarra garrepa
borratxo espàrrec

Entre vocals s’escriu sempre rr; a inici de mot i després de consonant s’escriu r.

26

En alguns llocs
hi ha altres
diferències, a

més dels sons de la erra.

torró/turó
arada/errada
serra/cera
tarat/terrat

Per Nadal... torró
Per llaurar... l’arada
Una errada és...
A dalt de tot... el terrat

Des d’un turó...
Si agafes la serra...
...un jersei tarat...
Els ciris... cera.

28

móra/romà
entremig/regiment

rescat/cresta
tràquea/raqueta

rodatge/degotar
creació/reacció

27

suro suor
coral calor
riquesa esquiar

traca tacar
perla pelar
negre gener

nervi venir
tripa patir
troca actor

grapa pagar29
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auricular febrer camí pudor madur
esmorzar potser submarí lliçó bambú
entrepà vuitè monestir picor segur

replà galtaplè abans-d’ahir calor ningú
paladar camioner trampolí tovalló insegur

butà carrer aplaudir tardor xampú

30

OFICI/AFICIÓ APARELL, ESTRI, EINA ACCIÓ DE... QUALITAT DE...
caçar caçador assecar assecador eixordar eixordador blanc blancor

pescar pescador amplificar amplificador rosegar rosegador fosc foscor
nedar nedador calçar calçador empipar empipador fred fredor

entrenar entrenador mocar mocador verd verdor
cobrar cobrador escalfar escalfador vermell vermellor
vendre venedor penjar penjador

32

OFICI ARBRE CONJUNT DE...
granger missatger ametller pomer galliner cançoner
rellotger joier taronger saler sucrer

jardiner

31

...arribà al cim de
Quan va arribar...
Quan va trobar...
no trobà l’amagatall.

Se li presentà...
S’hi va presentar tard
...algú hi va introduir un gat.
El lladre... introduí la mà 

...em proposà aquell negoci.

...em va proposar que fos
33

acabava adobava alvava motivava
arribava trobava clavava aprovava
etzibava destorbava elevava estovava

estimbava privava conservava

37

B,  V
EN – NEAI –AVA

movia combatia decidia valia tafanejava foradava
sabia treia ofenia rebia estudiava atracava
bevia obria corria llegia s’apagava regalimava

34

en –ava en –bia en –via

cantar cantava saber sabia servir servia
arrossegar arrossegava exhibir exhibia deure devia

menjar menjava cabre cabia escriure escrivia
estripar estripava rebre rebia sobreviure sobrevivia
escoltar escoltava encabir-se s’encabia moure movia

35

atacar atacava nuclear — clar —- aïllar aïllava
autocar —- vulgar — mesclar mesclava consolar consolava

bar —- divulgar divulgava apilar apilava solar —-
acabar acabava bestiar —- pilar —- muscular —-

conrear conreava destriar destriava billar —- circular circulava

36
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enveja
màgic, gínjol
hagi
patges, gent

menjaven, fregit
germans, jardí
jersei
pagesos, despenjar,

rellotge
gemegava, gens
boges, pujar

38

platges llargues
esponges flonges

granges antigues

pluges llargues
formigues roges

mitges taronges

tortugues boges
corretges llargues

39

Freguem a terra.
Fregim les patates.
Quan fregareu els plats?
Us fregireu!
Estic fregint el peix.
Estic fregant els vidres.

El cor li bategava a poc a poc.
mentre el batejaven.

Quan el pols no li bategui...
Quan el capellà el bategi...

es maregen quan van ...
es mereixen un premi.
No m’ho mereixo, això.
Jo no em marejo mai.

40

COM AAXIAC LTRES SONS

eixut vaixella examen exacte exercici
queixalada peixera aproximar-se reflex flexible

néix ennocre xió taxista

41

ACABEN COM SACS ACABEN COM PEIX
mocs índex sufix greix dibuix coix

complex prefix tòrax guix boix
fix llocs reflex fluix baix

42

ganxo
bruixes, bruixots
punxada

panxa
xacal
marxés

mateix, xeringa43

G,  J,  X

H
HORITZONTALS VERTICALS

habitació ahir
tothom hotel
història adhesiu

herba prohibir
hivern

44

HUMÀ, humanitat, inhumà, humanitari
ajut humanitari afecten tota la humanitat un tracte inhumà
la qualitat humana és molt humà

HUMIL, humiliar, humilitat, humilment
és molt humil i l’altra molt humil El van humiliar tant que... 
Es va inclinar humilmentLa seva humilitat

45



INICI DE PARAULA ENTRE VOCALS DESPRÉS DE CONSONANT FINAL DE PARAULA

sala s neptolgni sar cansat pastís perillós
s nepre senyarcapsa matalàs

demà passat assegut
de pressa pastisser

cera ciment ocell gràcies sencer tercer
cèntims fàcil enciam

adreça lliçó força avançar feliç braç
caçador braçalet llençol cançó llaç

A començament de paraula he de dubtar entre s i c.
Enmig de vocals he de dubtar entre ss, c i ç.
Després de consonant no s’escriu ss, sinó s, c o ç.
A fi de paraula, he de dubtar entre s i ç.

52
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i volta
i hi escrivia

l’escombra i...

Es va espantar molt i...
a córrer i s’hi va...
no hi serà

En vols o no
prim o gruixut?
No ho vaig entendre

no ho digueu
una eina o una
ho sabrà tothom

47

de mi?
m’hi estaria

venir amb mi?
què m’hi ha posat 

Jo no m’hi faig
Amb mi no hi comptis.
et casaràs amb mi

no n’hi ha prou
ni una orella
gens ni mica
n’hi vaig agafar un

dinat ni sopat
no n’hi queda gaire
Se n’hi va anar

49

hamburguesa
milhomes

habitant
vehicle

hemorràgia
hamaca

horitzontal
húmer

anhel
hípica

46

Ahir vaig posar els diners en un got ple
d’aigua, i aquest matí l’he anat a mirar

per si havia pujat gens d’oli a la superfície. Si els
diners haguessin estat del tractant d’oli, haurien
estat untats de l’oli de les seves mans. Però no n’hi
havia gens.

Un jutge just, de Lleó Tostoi

Jules Verne es va escapar de casa quan tenia nou
anys. El capità del vaixell el va descobrir i el va tor-
nar a casa. Però si als seus nou anys hagués pogut
continuar en el vaixell i viure de debò la seva gran
aventura viatgera, potser mai no hauria escrit el
que va escriure perquè ja ho havia/hauria viscut.

Contes de debò: Jules Verne, d’Aurora Díaz-Plaja

48

DUEN S DUEN SS

passeig pessic pallasso
ENTRE VOCALS bossa bressol carnisser

carrossa tassa

salsa persona capsa
DESPRÉS DE CONSONANT persiana potser jersei

pensar cansar

El so d’essa sorda s’escriu: amb ss entre vocals / amb s quan va després de consonant

50

descansar

préssec
disfressar
pansa

travessar
passadís
defensa

excursió
bassal
ensenyar

aniversari
carbassa
passejar

insultar
cursa
impossible

arrossegar
necessitar

51

Z,  S,  SS,  C,  Ç
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L·L
satèl·lit escanyolit
goril·la farigola

instal·lar pedalar

metàl·lic embolic
excel·lent corpulent

tranquil·lament filament

54

parcel·la, cèl·lula
caravel·la, novel·lista

paral·lelogram, mil·ligram, cal·ligrafia
col·locar, col·locació, col·lecció

55

selecció sencer salsa puça
selecte cendra adreça premsa
celebrar senglar pansa dansa
selva central molsa balança
celobert sentir cursa garsa
celestial senyal força
seleccionar senzill pinça

53

col·legi satèl·lit goril·la anivellar excel·lent sabatilla
collada gallaret bacallà col·locar pallissa metàl·lic
novel·lista cavaller anella estrella pollancre
ampolla il·luminació pel·lícula tranquil·la intel·ligent
síl·laba instal·lació conseller ballarina col·leccionista

56

és un goril·la
un excel·lent
una cosa és metàl·lica
És molt intel·ligent

l’únic satèl·lit
l’haurem de col·locar en...
ella sí que ho és, de tranquil·la.

57

col·lecció
il·legal
il·luminació

col·locar
il·limitat
il·lusió

col·laborar
col·lectiu
il·lustració

col·legi
il·lustre
col·loquial

58

novel·la
aquarel·la
til·la

clorofil·la
mortadel·la
passarel·la

goril·la
parcel·la
pupil·la

59


