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MAJÚSCULES
CARRERS I PLACES CIUTATS, COMARQUES RIUS, MARS, MUNTANYES PERSONES

la plaça Major la Conca de Barberà l’estany de Malniu Jaume el Conqueridor
la plaça de les Glòries el País Basc el riu Xúquer el ministre de Cultura

el Prat de Llobregat

el Maresme el president de la Generalitat la Vall d’Aran
el carrer de Balmes l’illa de Menorca els Països Catalans
l’alcalde de Sabadell la plaça Reial el delta de l’Ebre
la badia de Roses el cim del Puigsacalm la província de Castelló
la comarca de la Safor Alfons el Magnànim la Seu d’Urgell
l’avinguda de Tarragona l’oceà Pacífic el comte Guifré el Pelós
la diòcesi de Barcelona la rambla de Montcada el port de Cabús
el rei Martí l’Humà el Pla de l’Estany l’Alt Empordà

1

UE Unió Europea
EUA Estats Units d’Amèrica
ONU Organització de les Nacions Unides

ONCE Organització Nacional de Cecs Espanyols
OVNI Objecte Volador No Identificat

Document Nacional d’Identitat DNI
Organització Mundial de la Salut OMS

Preu de Venda al Públic PVP
Unitat de Vigilància Intensiva UVI

2

Sr. Gabriel:
Mentre vostè era fora, ha vingut la Dra. Pilar per visitar-lo. Com que no hi era, ha dit que anés

vostè mateix al seu consultori aquesta tarda. M’ha deixat aquesta adreça: rbla. del Carme, 37,
pral., 2a. Si no hi pot anar, avisi-la (tel. 347 42 51).

3

que odi codi que alces calces
que un gelat congelat que anar-hi canari

que m’hi camí que omplia complia
que obria cobria que untar comptar

4

un caramel de llimona
un cantant d’òpera
l’horari de trens
un cantant de rock

un caramel de menta
l’horari d’autobusos
un cistell d’albergínies
un cantant d’havaneres

un cistell d’ous
un cistell de cireres
un caramel d’eucaliptus

5

de cavar d’acabar d’apilotar de pilotar d’aportar de portar
d’aprendre de prendre de saltar d’assaltar de treure’n d’atreure’n
d’anunciar denunciar dement de ment dolor d’olor
de provar d’aprovar de costar d’acostar

6

APÒSTROF

la bella Dorment
té la braçada molt potent
diuen que l’apallissa de tant en tant
L’emoció que sentia
Recordes l’abraçada que...

han corregut l’etapa d’avui
l’abella dissecada
la moció de censura
era la pallissa
i la tapa amb una manta.

7
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Síl·laba tònica inicial Síl·laba àtona inicial
A, E, O, l’aigua l’eina l’herència l’edat

HA, HE, HO l’herba l’hora l’olivera l’holandesa
l’oca l’actriu l’habitació

I, U l’ungla l’illa la historieta la infecció
HI, HU l’hulla l’urpa la imatge la universitat

l’índia la humitat la higiene
la utilitat la indústria

la humanitat

Són veritat les afirmacions següents:
Tots els mots classificats són femenins.
Tots comencen per vocal o H.
Escrivim la davant i, u, hi, hu àtones.

8

la utilització
l’única
la intensitat
la invasió

l’hípica
la urgència
l’índia
la humitat

la higiene
la ironia
l’íntima
la humanitat

la inundació
l’última
la història
la unitat

9

No t’arrambis tant
Senyor, arrambi’s
Et dic que arrambis

Ets molt arriscat.
S’ha arriscat per...
Au, va, arrisca’t

Arranqui’n una
que no arranquin
Quan arranquin les arrels...

aquest regal
rega’l cada dia
Quin regal!

Cusi’m aquest botó.
cosim una estoneta
No vol que cusin

10

ACCENTS
FORMEN DIFTONG NO FORMEN DIFTONG

GRUP UA quan quatre anual grua
igual llengua pua suar

GRUP UE aigüera següent lluent fuet
freqüent conseqüència afluent suec

Els grups UA, UE formen diftong si van darrere de G o Q.
Escrivim Ü quan pronunciem amb diftong el grup UE.

11

quart gual 1
jaguar cua 2

aguantar sexual 3
esquarterar continuar 4

guardabarrera individual 5

guant quant 1
quadern suar 2

qualsevol corrua 3
quantitatiu suavitat 4

enquadernador actualitat 5

12

NO TENEN DIFTONG TENEN DIFTONG
dia cua aire jersei boira

crousfmoirt aiman dijous babau
rfteitnrüid uiter estiu avui

mseudrairt eitat centpeus ploure
lltüatsíulL autó mosaic ciutat

rehmïarcüep oi euga

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

13

FORMEN DIFTONG NO FORMEN DIFTONG
llengua divuit au aseitseblausivpoimçad

vailet feina freqüent història triar suec
roure següent xiu aurgraircaivral

quadre creure boina

14
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viu prou clau bou
tiet via guineu quiosc

paisatge diari violí aiguardent
guardiola astronauta persiana camioner

perruqueria paracaigudes biblioteca casualitat

15

Aguts Plans Esdrúixols
japonès cafè últim príncep vèrtebra número
de debò meravellós córrer plàtan matemàtiques pólvora
congrés passadís telèfon préstec matrícula quilòmetre

ningú hipopòtam

16

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

bambú galtaplè perillós compromís Pequín
AMB ACCENT acordió oceà autobús gimnàs no m’entén

dofí espès

ressinractiramnrevognabartnocsrucerTNECCA ESNES
malson cadascun gandul bateig

Són veritat les afirmacions:
Alguns mots aguts s’accentuen.
S’accentuen els mots agus acabats en vocal.
Tots els aguts acabats en vocal+s s’accentuen.

17

silenciós capellà hivern magatzem compàs parallamps
cantaran s’estén gairebé menú cargol assassí
adormit cançó orangutan francès tornavís gamarús

18

O,  U
Aquest exercici és útil només en les zones on la o àtona es pronuncia u.

Tenen O tònica Tenen O àtona
sinó llavors llavor època floriran collia

forma globus bona florida rosades joguina
dolça però volien tornarem s’omplien

19

Aquest exercici és útil només en les zones on la o àtona es pronuncia u.
S’HI SENT OCA NO S’HI SENT OCA S’HI SENT COL S’HI SENT CUL

patxoca soca abocador provocar còlera psicòleg xocolata escoltar
lloca tanoca xocar local cola col·legi colom colònia
roca vocal mocador escola

vocabulari convocar

20

palaus palau
dijous dijous

xoriços xoriço
continus continu

xurros xurro
disgustos disgust

porus porus
perdius perdiu

actrius actriu
eucaliptus eucaliptus
perpetus perpetu

vasos vas

cactus cactus
individus individu
melindros melindro

trofeus trofeu

22

Els noms que corresponen als dibuixos són els següents:
pallasso pou totxo ou gerro
burro (ase, ruc) ganxo moto clau

21
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A,  E
la casa la puça el timbre el colze el prestatge
l’espelma la culpa l’aventura la pluja la piragua
l’idioma el papa el paleta la persona l’avantatge
la classe la febre la mongeta la xeringa el titella

23

FONDO-FONDA TRIST-TRISTA POBRE-POBRA ALEGRE-ALEGRE
guerxo-guerxa coix-coixa pobre-pobra formidable
fondo-fonda baix-baixa altre-altra salvatge
viudo-viuda vermell-vermella vostre-vostra solemne
xato-xata àcid-àcida ample-ampla jove

correcte-correcta

24

una bèstia salvatge unes esglésies altes una terrible conseqüència unes dolces barreges
el nostre vehicle mitges peces un resultat magre unes adreces falses
l’altre intèrpret unes veus amigues la vostra indicació unes franges roges
una avinguda ampla les espigues blanques la noia més jove unes nits tràgiques
l’ordre correcta l’altra ocasió
un pobre tcerroc rerbmac nuudividni e

25

escrivia escrivien
prendria prendries
s’apaga s’apaguen

treies treia

llences llencen
apuja apuges
crida criden

convenço convencen

trepitges trepitja
alça alcen

26

ventre ventrellada
misteri misteriós

trompeta trompetista
premi premiable

martell martellada
quaranta quarantena

pasta empastifar
clatell clatellot

pala paletada
normal normalitat

27

li va firmar un taló
el taló de la sabata
Es va apujar el teló

Li tinc molt afecte
no m’afecta gens
el seu afecte
l’efecte que esperava

les passetes que fa
Quantes pecetes
valia mil pessetes

28
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TENEN NF TENEN MF
EN– IN– CON–

enfadat inflar confitura amfibi
enfeinat infantil conflicte circumferència
enfilar-se infermer confiar samfaina
enfurismat inflar confusió triomf
enfangar-se informàtica conformar-se xamfrà

34

M,  N,  NY
MB NB MM NM MV NV

bomber commemoració enmig tramvia conversa
embenar imm itnargi nvestigar
timbal Gemm eba nvingut

Davant de B s’escriu sempre M.
Davant de M se sol escriure M, excepte en el mot enmig.
Davant de V se sol escriure N, excepte en el mot tramvia.

29

commemorar
immens
canviar
combinar

immediatament
desembolicar
envelat
invent

enviar
embafat
immòbil
enveja

embotit
primmirat
immortal
tamboret

30

Tenen relació amb MIG No tenen relació amb MIG
enmig migdia emigrant formigó fumigar

entremig migdiada formiga formiguer immigració

31

somriure impremta assumpte temps atemptats
empremtes premsa en comptes de descompte símptomes

32

El rei va reunir els ducs, els comtes...
amb una mena de comptagotes
encara que sembli un conte
En comptes de mirar

li va contar que...
el títol de comtes de Barcelona
Tot això són contes de la vora del foc!
els comptes no li sortien bé.

33

B,  V
convocar involuntari enveja inventar conversar
invasió ambulatori intercanviar bombó invertebrat
bomba tombar embut combat bombolla
ambiciós embús embenar canviar convent

35

plou molt plovia molt
no es mou no es movia

nau navegació
breu brevetat
clau clavat

tu reps postals jo rebo postals
esportiu esportivament

ja ho sap ja ho sabia
neu nevada

hi caps, tu? hi cabeu, vosaltres?

36

ON DIU... HA DE DIR...
cridaven apagaven
aturaven cremaven
explicàvem cridaven
jugava estava

ON DIU... HA DE DIR...
cremaven explicàvem
portava jugava
s’apagaven s’aturaven
estava portava

37
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vuit de maig
El gerro buit
L’edifici és buit

les venes de les cames
Les benes eren molt 
Les venes més petites

El dia abans de 
Abans hi havia...
Em van fer un avanç

veure ningú
beure líquid

havia de beure més llet.

38

LL,  I
estreta estrella

ona olla
sac llac

bombona bombolla

vista llista
pot, pot poll, llot

set llet
paret parell

moro lloro
fauna llauna
puny lluny

cor, cor coll, llor

39

heroi
engany

llençol
vermell

empènyer
palla

remei
genoll

parany
iogurt

40

Podem trobar-hi moltes paraules. Algunes són:
llac lli illa botella moll colla
all llamp cella tall molla call
ell ball full coll mill bell
ella bull fulla mall poll llit

41

L’all es fa servir per...
Ai, que et faràs mal!

un ram de lliris al mig.
Quan et giris el veuràs.

...a ensellar cavalls?
N’hi va ensenyar la...

Una rella és una peça...
... reia molt.

Quins dibuixos tan estranys!
Les pestes fan estralls...

Va agafar el mall...
No deia mai que no...

...va fer un jaç per al gos.
Duia un llaç vermell...

42

bitlla
bitllet

butlletí
butllofa

ratlla
rotllo

motllo
ametlla

espatlla
revetlla

43

G,  J,  X
viatger
de gom a gom

volgut
duguin

preguntar
viatger

seguir
viatger

44

alegre gelera
truja jurat

esponja japonès

rodatge degotar
galet gelat

grafies girafes

germà marge
traginar garantir

grisor sorgir

45

DAVANT A DAVANT E DAVANT I DAVANT O DAVANT U
agenollar fugida
garatge salvatgina

formatge girafa
missatger

penjador jersei enjogassat perjudicar
esbojarrat objecte majordom conjugació

Davant de A, O, U s’escriu sempre J.
Davant de I s’escriu sempre G.
Davant de E normalment s’escriu G, però en les paraules jersei, objecte i algunes altres s’escriu J.

46

menjador / pujada
mitjanit / petjada
engegar / targeta

projector / subjectar
angines / pàgina
rajola / rajolí

ajudant / dejuni47
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La solució d’aquesta activitat depèn de la pronúncia. En general, les paraules que molta gent sol dir
amb essa sorda són les següents:

països, Àsia, episodi, nasal, casos, musulmà, paisatge

50

Z, S, SS, C, Ç
CASA CLASSE

cervesa avisar confusió consell mensual saludar
fa nosa retrovis nero sorrar contorsió pansa

gasolina paus neta sió diversió supermercat

48

S'ESCRIU AMB S S'ESCRIU AMB Z

zero
INICI DE MOT zumzeig

zoològic

DESPRÉS DE CONSONANT batzegada organitzar
donzella guitza

reguitzell

artesania gelosia
ENTRE VOCALS revisar masia

presentació provisional
gasolina

Norma ortogràfica de la S sonora:
Entre vocals s’escriu amb s. A inici de mot o després de consonant s'escriu amb z

49

Pel retrovisor de la moto
per agafar embranzida
no van poder esbotzar la porta
Van col.locar un explosiu
A la zona on visc
La zeta és l’última lletra

em va picar una medusa
aplaudir amb entusiasme
em va etzibar un reguitzell de mentides
Aprofitant la confusió, el ximpanzé... del zoològic
va acusar l’oposició de fer-li la guitza

51

S’ESCRIUEN AMB S S’E S C R I U E N A M B Z
Segueixen la norma Són excepcions Segueixen la norma Són excepcions

caserna transistor recolzar trapezi
desafinar enfonsat donzella topazi
fantasia transitar calze kamikaze
desert endinsar-se salze espermatozoide
vis tabati zegada

ros narbmealle zida

52

m’esforço t’esforces
llança llances

apedaçat apedacés
llaç llaços

convençut,convençuda convencis

dolços dolces
amenacen amenaçaven

xoriços xoriço
comença comencen

força forces

53

bressol
bossa
arrissar
passat

embassar
missatge
pressa
passar

massa
pesseta
bassa
passadís

tassa
missió
asseure
empassar

54

Es poden formar molts derivats amb esses. Alguns són:
3 ESSES 4 ESSES 5 ESSES 6 ESSES 7 ESSES

llaguíssims sentissis passegessis estosseguessis assassinessis
pissarres passadissos
tasses possessions

55
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T-D, C-G, P-B
És possible que hagis col·locat les paraules del tercer apartat al primer o al segon.

PRONUNCIO LA LLETRA REMARCADA NO PRONUNCIO LA LLETRA REMARCADA DUBTO SI PRONUNCIO LA LLETRA REMAR-
CADA

poruc tap elefant font rumb sang
ferit tub llamp sovint muntanyenc barranc

badoc tard ajudant profund
record pròleg doncs
amarg divertit

56

passejant solien
continuen augmentant

estiguessin fingint
comencin venint

passen corrent
s’estiguin discutint
seguiran callant

acabessin repetint

57

BRUTA-BRUT BUIDA-BUIT VERDA-VERD

inquieta-inquiet delicada-delicat plàcida-plàcid
infinita-infinit educada-educat càlida-càlid

desperta-despert delegada-delegat freda-fred
criada-criat sòlida-sòlid

arrissada-arrissat ràpida-ràpid
aguda-agut covarda-covard

58

biòleg arqueologia, arqueòloga
dialog òroetemra leg

astròloga, astrologia catàleg
geòleg odontòloga, odontologia
pròleg psicòleg

59

fer un salt
Va fer un salt
Hi falta sal,

vingut tot sol
No sol venir
Fa molt sol
L’arròs m’agrada solt.

quant pa queda?
Quan vingui...
quant val.

No vol tornar.
donar un volt.
el vol dels ocells

60

apte, capsa, observar, dubtar, dissabte, excepte, de sobte61


