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pèl pelegrí espai espantar espardenya
pela pell espaiós espantós esparracar

pelacanyes pellofa espant espanyol espàrrec
pelada pelut espantall espaordir espart

pelar pelvis espantaocells esparadrap esparver

5

maça
malalt

mamar
manar, manta

mapa, marejar
marfil, massa

matoll
menor, medi

6

DICCIONARI
Abecedari 1: les lletres F-E han canviat posicions.
Abecedari 2: hi falta la lletra V entre U-W.
Abecedari 3: és correcte.
Abecedari 4: la L és repetida.
Abecedari 5: hi falta la E entre D-F.

1

Frase 1: Omple mig gerro d’aigua.
Frase 2: Posa un plàtan a la fruitera.

3

pal cal bar
pala cala baralla

paladar calabós barana
palanca calaix barat

palangana calamar barba

dol espina fre
dòlar espinac fred
dolç espinada fregall

dolçor espinguet fregar
doldre espinós fregir

4

PUNTUACIÓ
L’avi sabia el nom de totes les flors, els seus colors, la forma exacta de les fulles, l’època de la

sembra, l’aigua que necessitaven. (Roser Iborra)

Els vells d’Horua explicaven com era d’espantosa la figura del Monstre del Mar, la seva grandà-
ria, la cresta que li anava de punta a punta del llom, la força dels cops de cua, les grans dents pun-
xegudes que li omplien la boca, el soroll ensordidor que produïa només amb el seu respirar. (Carles
Macià)

7

Marta, vols venir?
Per què no vols venir,
Marta?

Calla, home, calla.
Home, si et sobra una entrada...

Escolti, senyor, em pot dir...
Ara mateix l’aviso, senyor.
No, senyor, no me l’has pas
donat.
Va, mandrós, que ja és hora!
En Joan, mandrós? I ara!

Què passa, mare?
No puc més, mare, no puc més.

Ximple, més que ximple!
No corris tant, ximple, que et faràs
mal!

8

El pagès, admirat de veure el carboner amb tan poca roba, li va preguntar si tenia fred.

La pobra bèstia, morta de fam, regirava tots els cubells d’escombraries.

Aquell edifici de la dreta, el que té un portal que sembla gòtic, és el consolat danès.

Els seus companys, tips de veure que hi havia un noi que cada dia l’esperava, no es varen
sorprendre de veure-la entrar amb una rosa.

9

...no hi aniria, però...

...ignorant, sinó que...

...la nit, però encara...
...bona persona, però és...

...i suplicar, però l’assassí...

...no se’n diu nas, sinó trompa.

...al seu germà, però aquest...

...amb qualsevol, sinó amb...

...tant com va poder, però no...

...el de casa seva, sinó el...

SOLEM POSAR COMA DAVANT DE

però I sinó.

10
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APÒSTROF
Quan fem una pregunta hem d’escriure per què;
en canvi, en les respostes, o quan expliquem una causa o una finalitat, hem d’escriure perquè.

11

Per què no em salven, els meus mags?
Plorava perquè no trobava cap petxina.
Devia dormir molt, perquè quan em vaig...

Per què permets que un mico estúpid et molesti?
Et regalo un adhesiu perquè te’l plantis a la maleta.
Au, va, Joan; per què no destapem la caixa?
Ningú no n’hi feia cas perquè era una mica babau.
Estava enfadat perquè ella l’havia guanyat...
Per què plores, si ets el rei Feliç?

Per què l’has saludat?
No li agradaven els interruptors perquè apagaven els...
quedaven congelades perquè feia molt fred.
Per què no s’assemblen, si són bessons?
Em llevaré d’hora perquè vull anar al mercat.
Li diem Secall perquè és molt prim.
Si és un pi, per què li han caigut les fulles?
T’ho dic així perquè callis.
Llàstima que arribin tan tard, perquè l’eclipsi...

12

la impaciència
la imperfecció
la indignitat
la injustícia

la incapacitat
la inquietud
la impossibilitat
la incertesa

la inseguretat
la imprudència
la indecisió
la inexistència

la impuresa
la inutilitat

14

a la memòria.
als apunts.
al diccionari.
a l’estudi.
a la imaginació.

del castell.
de la presó.
de la urbanització.
de l’habitatge.
de l’incendi.

per l’uniforme.
pel seu bon gust.
per les ulleres.
per la intel.ligència.
per l’amabilitat.

15

Qui te’l va regalar? Ara se n’adonen. Se m’ha acabat la tinta.
Qui te l’ha regalat? Ara se n’han adonat. Se’mva acabar la tinta.
Qui te’l volia regalar? Ara se’n poden adonar. Se m’acaba la tinta.

Quants me’n deixaràs? Per què te n’enamores? El gat! Me l’atrapes?
Quants me n’has deixat? Per què te n’has enamorat? El gat! Me’l pots atrapar?
Quants me’n pots deixar? Per què te’n vas enamorar? El gat! Me l’has d’atrapar!

16

La neu anava caient a poc a poc
T’has de llevar més d’hora
En Joan, des de les altures...
Ahir i abans d’ahir van ser dos dies...
Va fugir tan de pressa...

...si de debò ets cec.
M’ho dius de debò
...els va sentir des de la cuina.
Va ploure tot l’endemà
I a poc a poc, mig caminant...

13

ACCENTS
Les paraules que cal encerclar perquè tenen diftong són:

obrellaunes meitat equador
trencanous freqüència ciutat

17

òpera opera operà
càrrega carrega carregà
––––– rodoli rodolí
cèlebres celebres celebrés
––––– jugàrem jugarem
fàbrica fabrica fabricà
ràbia rabia rabià

pública publica publicà
––––– processo processó
matrícula matricula matriculà
còpia copia copià
hèlice ––––– –––––
––––– mecànic –––––
contínua continua continuà

18
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ACABEN EN VOCAL ACABEN EN -S ACABEN EN -N EN ALTRES CONSONANTS

bíceps telèfon cúbic tomàquet
diuqílmitlúnagròscitàmsirpTNECCA BMA

fàcil xèrif
córrer índex

esòfag

balena individu dimecres tribus fenomen
SENSE ACCENT colze avi braços col.legis ells badallen

niugniv nauqorref

19

És veritat que s’accentuen tots els mots plans acabats en consonant, excepte els que acaben en
as, es, is, os, us, en, in.

20

fàcil elèctric plàtan pastís préssec útil
àngel fracàs simpàtic ràpid límit camió
jardí càstig cançó oportú camí múscul

21

el mes d’abril
Li agradava més ballar
i no tornaré més

Doncs és la meva veïna
Ara no hi és, la mare.
ha dit que es diu

No em trobo gaire bé.
menjar be o cabrit
me’l portarà o bé...

22

O,  U
dotze dotzena

sol assolellat
ordre ordenar
pols espolsar

vuit vuitanta
tos estossegar

campió campionat
front enfrontar

insult insultar
sord ensordir
tub intubar

23

sord, sordesa, ensordir
coll, collaret
cost, costar

moc, mocar, mocador
vora, voravia
cola, encolar

fora, foragitar, foraster
oli, oliva, oliaci

24

O/U en síl·laba tònica O/U tònica un un mot de la família Memòria o diccionari

ninot gandul agenollat (genoll) coronació (corona) hostal olorar
pastor cuca enyorança (enyor) olorar (olor) corona funció
excusa bressol ajudant (ajut) assegurat (segur) butllofa comença-

ment
perdonava (perdó) campionat (campió) moment moneder

punxó (punxa)

25

juguem juga
adonen adonaran
oloren olorem

fugi fugirà

escolten escoltaven
voltin voltar
pujar pugin

vacunen vacunava

mort morirà
cures curar

26

boca bucal
doble duplicar

dolç dulcificar
home humà

jove juvenil
moc mucositat

27

cocodril muntanya tamboret Hongria gronxador mocador
triomf collaret escombraries títol fusteria complir
monument sofriment tramuntana juliol capítol butllofa

28
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A,  E
INFINITIU ALTRES TEMPS

aparta saluda porta
ACABEN EN -A agafa trona llença

busca s'enfada

ACABEN EN -R néixer
córrer

ACABEN EN -E veure perdre vine corre
riure suspendre obre omple

29

PELL
pellofa

pelleringa
espellifat
pellaire
pelleteria

SAC
ensacar

SEC
assecador
assecar
dissecar

PLE
emplenar
plenament
plenitud

PLA
planície
esplanada

31

calla escolta
corre atrapa

ploure
podia moure

obre
omple

riure allarga
vine

agradaria escriure
recorre

30

És tan especial...
Ja ho veuràs: entra a la quadra.
...el seu parer, l’autor d’aquest quadre...

La nau espacial va fer un vol rasant...
No sé a qui es referia

El perer és un arbre
Ho farem entre tu i jo
estaven resant
es refaria en una setmana

32

R,  RR
S'ESCRIU R S'ESCRIU RR

INICI DE MOT recipient rondalla
resultat rovelló

DESPRÉS DE CONSONANT enraonar enrampat
folre honrat

enrere enrunar
somrient enriquir

ENTRE VOCALS sorrut xarrupar
irrompre masmorra

irrespirable llobarro

NORMES: Entre vocals s’escriu sempre rr.
A inici de mot i després de consonant s’escriu r.

33

arruga er  anu rabort giaVagu eruga Els porros són
porros por  alsu vareta màgica una barreta de xocolata
barreta var  stseuqa repate verals els porus són uns foradets
amarrar amarar a bots i barrals Vaig amarrar la barca
barrals ver  anu tef ah’ssla arruga em vaig amarar com una esponja

34
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regne gener
criat citar

tauró autor

somrient monestir
perdó poder

esquerp pesquer

porcí picor
renda nedar
replà plaer

vitrina invitar35

OFICI APARELL ACCIÓ DE... QUALITAT DE...
actor escultor retolador despertador traïdor claror tristor

inspector inventor ventilador ascensor patidor negror blavor
director lector esborrador infractor grisor

conductor escriptor

36

cabàs primers país famós autobús
fracàs progrés feliç colors estruç
altars carrers enfiladís arròs madurs
capaç pagès passadís feroç embús
collars papers monestirs repòs segurs
pedaç anglès avís veloç lluç
senglars través càntirs rabiós intrús
matalàs sencers tapís mocadors andalús

37

L’Anna cantà
El rei va interrogar
Noèlia no anà

Jules Verne es va escapar
El capità va avisar
S’ajupí

La princesa va consultar
La gallina es mirà
El vaixell va sortir

38

-AVA -BIA -VIA
jugar/jugava saber/sabia atrevir-se/s’atrevia

buidar/buidava caber/cabia ploure/plovia
interrogar/interrogava rebre/rebia beure/bevia

pedalar/pedalava prohibir/prohibia inscriure/inscrivia
olorar/olorava absorbir/absorbia viure/vivia

40

B,  V
ACABEN EN -IA ACABEN EN -AVA

suspenia equivalia coneixia esbufegava enraonava
transcorria concedia convencia oblidava viatjava

cobria cabia creia destacava somniava
distingia sobrevivia debatia

39

pedalar pedalava
paladar ––––
centenar ––––
estrenar estrenava
saltironar saltironava
pulmonar ––––
altar ––––
faltar faltava
atzar ––––
localitzar localitzava

ocular ––––
calcular calculava
renillar renillava
manillar ––––
senglar ––––
arreglar arreglava
instal.lar instal.lava
maxil·lar ––––
familiar ––––
humiliar humiliava

41

 -BAVA  -VAVA
alabava tombava torbava cavava cultivava observava

tibava robava gravava esquivava comprovava
arrambava corbava nevava provava

42

moble públic notable formidable aixopluc
triple flexible despoblat doble diable
noble replicar potable sensible disciplina
suplement deixeble múltiple aplaudir agradable

43
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vaca cava vinent invent via avi tambor tromba
esvoranc conserva veta avet brotar torbar avís savi

alba bala invitar vitrina vocal volcà conservar conversa
vapor prova motivar vomitar broma ombra roba baró
boda adob barca cabra revolt trèvol nerviós verinós

44

taronges amargues
monges porugues
truges cegues

botigues lletges
barreges amargues
enveges antigues

pastanagues amar-
gues
mitges grogues

46

G,  J,  X
gens
germana, vigilava
gegants
pujar, pagesa

menjaré, vegis
jaqueta, genolls
joguines, netejar
gelat

jugar, menjar
pujar, puges
imaginar, menjar
netejar, pluja

45

injectable objecte projectar subjecció trajecte jersei
injectar objectiu projecció subjectar trajectòria jeroglífic
injecció objecció projectil subjecte jeure

project amro jestat
projecte

Escrivim JE -en el grup JECT, com adjectiu
en el grup JECC, com interjecció

47

FREGAR
freguem
fregues
fregués
fregueu

FREGIR
fregim
fregís

MANEGAR
manego
manegués
maneguin

MANEJAR
manejo
manegés
manegin

48

H
HOSPITAL hospitalari, hospitalitat, hospitalizar

Quan el van hospitalitzar A l’hospital no el van...
És un poble molt hospitalari una hospitalitat generosa ...és més hospitalària

EXHIBIR exhibició, exhibicionisme
fer una exhibició pública L’exhibicionisme...d’exhibir-se A tots ens agrada exhibir...

49

harmonia
himne

ham
subhasta

exhaurir
havanera

hostil
humus

exhalar
hipòdrom

50

Ella ha agafat el tinter, l’ha rentat de pressa i bé,
i l’ha omplert de tinta; era, per tant, una cosa que
estava acostumada a fer. Si hagués estat la muller
del pagès, no ho hauria sabut fer.

Un jutge just, de Lleó Tolstoi

Aleshores, el meu company de cel·la em va
ensenyar aquell trossot de llapis i em va dir:

–En tota la gentada que em perseguia no hi va
haver ningú que sabés dir al policia quina cosa
havia robat jo, i com que no es va voler creure que
m’hagués arriscat per aquest tros de llapis, em va
tancar aquí, a la presó, esperant que algú vingui a
denunciar que l’han robat. Diu que només llavors
sabrà quin càstig m’ha de posar.

El llapis fantàstic, de Joles Sennell

51

Tu, què hi dius?
Quan hi vaig arribar...
la seva dona i la seva...
fines i cargolades

que hi pujaré jo
el nom i el número

Només ho faré si...
És així, més o menys.

dos o tres minuts
No ho entendràs pas.
els Alps o els Pirineus
ho recordo molt bé.

52
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arbre herba fam ham cabre herba saber herba
nevar haver postal hostal valer haver porta horta
bolet hotel morta horta soldat hostal pam ham
zebra herba ram ham mam ham torta horta

53

Li van prohibir...el parc zoològic. No té gaire bona oïda...
El mateix adhesiu...com al vehicle. ...ens va desobeir.
trist i malhumorat...tothom es reia d’ell. És un malagraït.
...bevent alcohol fins que van exhaurir... Aleshores es va adonar que...
...però l’adaptació...massa exagerat.

54

més salsa
un salze
una taca de salsa

ella el besa
la pica ja vessa
aquesta ampolla vessa

ja és fosa
ple de cera fosa
els cadàvers en una fossa

57

Z, S, SS, C, Ç
vençut venceria
llaçàs llacet

endreci endreçaré
raça races

peça peces
escurçat escurcessin

felices feliços
glaço glaceu

llençolàs llençolet
reforçar reforces

55

AMB S AMB SS

travessar mossegar
sessió pressupost

erSLACOV ERTNE ssò dissecar
passeig necessari
assajar mestressa

dissabte paperassa

universal pensió
observar excursionista

DESPRÉS DE CONSONANT pensament ensenyament
obsequi salsitxa

universitat premsa
potser conserva

Normes d’escriptura de la essa sorda: S’escriu S després de consonant.  S’escriu SS entre vocals.

56

La solució depèn de la pronúncia. Les paraules que molta gent sol dir amb essa sonora són: 
discussió, expressió, retransmissió, admissió, dissoldre, agressió

58

INICI DE MOT ENTRE VOCALS DESPRÉS DE CONSONANT FINAL DE MOT

s napcitàpmi sa arròs
s rejavle sei cabàs

disset
pessigar

cel ocell calces
cinc fàcil enciam

endreçar calçotets capaç
puça començament lluç

59

L’afirmació que és veritat és: Estan ben escrites. Els compostos s’escriuen igual que quan no
ho són.

61

cercavila serè cinema singlot
cercle seriós cinquanta singular
cereal serpentina cinturó sintètic

cerimònia serradures cinta sinònim
cervell servei cingle sintetitzar

62


