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FEINES  DIA 30 MARÇ AL 8 ABRIL 

UNITAT 1         Reforç 

 

1. Relaciona cada paraula amb el sinònim corresponent. 

casa    amanida 

cotxe    automòbil 

ensalada   botiga 

grup    claror 

llum    colla 

tenda    vivenda 

 

2. Troba el sinònim de cada adjectiu. Te’n sobraran dos. 

ancià, fatigat, petit, bell, transparent, excel·lent, divertit, entretingut 

clar: ____________  bonic: ____________  cansat: ____________  

xicotet: _________  vell: ______________ estupend: __________ 

 

3. Torna a copiar les oracions següents substituint les paraules en negreta per 

antònims. 

El resultat del partit em va semblar just. _______________________________ 

Demà vendrem un poc de fruita. _______________________________ 

El meu germà xicotet és molt alt. ____________________________________ 

Cada matí em desperta més prompte. ________________________________ 

 

4. Separa en síl·labes aquestes paraules i encercla’n els diftongs.  

cuina: ____________  qüestió: ____________  aire: ___________ 

remei: ____________ neula: ______________  aurora:_________ 
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5. Separa en síl·labes i encercla els hiats. 

aeronau: _________  lleó: ____________  Maria: ____________ 

violí: ____________  teatre: ___________  poema: ___________ 

 

6. Classifica les paraules destacades en el text en la graella següent.  

Júlia pren cada dia quatre peces de fruita. Joan, l’entrenador, els va cridar dijous 

passat i els va dir: «Si voleu estar forts, mengeu maduixes, cacaus, pinyes...».  

 

Diftongs Hiats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Encercla la paraula sinònima. 

tranquil: cotxe, elèctric, calmat, nerviós 

conduir: observar, reparar, mirar, guiar 

festa: divertida, celebració, concurs, convit 

aventurer: passaport, aviador, cautelós, atrevit 
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UNITAT 2 

           

1. Encercla les paraules homònimes de les oracions següents i escriu-ne el 

significat.  

El seu germà va traure un nou en l’examen i els pares li han comprat un joc nou.  

_____________________________________________________________________ 

Arnau es casa el mateix any que s’ha comprat la casa. 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Separa en síl·labes les paraules següents. 

carro: __________  millor: __________  aranya: __________ 

metge: __________  cotxe: __________  amigues: __________ 

 

 

3. Escriu l’article el o la segons corresponga. 

_____ dona  _____ jardiner  _____ cadira  _____ full 

_____ xica  _____ sol  _____ mare  _____ llibre 

 

4. Escriu el plural de les paraules següents. 

  armari, porta, plàtan, sac, amic, pam, colla 

_______________________________________________________________ 

 

5. Digues si els substantius són concrets (C) o abstractes (A). 

tristesa ___, llibre ___, biblioteca ___, virtut ___, amics ___, amistat ___  
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6. Indica si la partició de la paraula a final de línia és correcta (C) o incorrecta (I).  

ca-rretera ___          ca-nya ___          càrregu-es ___          trona-des ___ 

me-tge ___              a-nirem ___          te-lèfon ___    class-e ___ 

      

 

7. Escriu el plural de les paraules següents. 

bolígraf: ____________ disc: ___________ 

meló: ____________  formiga: ___________ 

 

8. Classifica els substantius segons la classe a què pertanyen. 

 classe, Enric, amor, exercit, voluntat, Guardamar, cadira, enveja, nevera, grup 

Concrets Propis Col·lectius Abstractes 
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UNITAT 3          

 

1. Classifica aquestes paraules segons siguen paraules primitives o paraules 

derivades. 

finestra, rellegir, submarí, arbre, llit, jardiner, desfer, pastisset, diari, mariner 

Paraules primitives: _______________________________________________ 

Paraules derivades: _______________________________________________ 

 

2. Classifica les paraules destacades segons siguen agudes, planes o 

esdrúixoles.  

La parada que més m’agrada en un mercat és la de fruita i verdura perquè té una 

coloració esplèndida, com el roig del meló d’Alger, el groc dels plàtans, el marró 

dels dàtils o el verd de les endívies.  

Agudes Planes Esdrúixoles 

 

 

 

 

  

 

 

3. Subratlla els adjectius d’aquestes oracions i digues en quin grau estan. 

El teatre és més divertit que el cinema. _____________________ 

Tinc una nota boníssima en socials. _______________________ 

Aquest meló és tan dolç com la mel. ______________________ 

Vull un llibre de poesia romàntica. ________________________ 
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4. Accentua les paraules d’aquestes oracions que ho necessiten. 

Joan vol ser quimic. 

El teu germa apren molt rapid la historia. 

Alguns països viuen en una situacio de pobresa greu. 

Hem de fer una descripcio d’un personatge famos en frances. 

Els seus pares acolliran un xiquet xines aquest estiu.  

 

 

5.Subratlla els adjectius de les oracions següents i indica el grau en què es 

troben.  

Aquest arbre és més alt que ma casa.    _____________________ 

L’avió és molt ràpid.       _____________________ 

Ahir vaig veure una obra interessant.    _____________________ 
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UNITAT 4          

 

1. Subratlla les paraules compostes d’aquestes oracions.  

El microones tarda molt a calfar un got de llet. 

Pujàrem els aparells amb el muntacàrregues de la fàbrica. 

El nou jugador de bàsquet és un camallarg de sisé.  

El guardacostes es passejava en una mar en calma.  

 

2. Completa cada oració amb la paraula adient. 

La __________ (DÓNA/DONA) de mon pare és __________ (MA/MÀ) mare. 

L’ __________ (ÓS/OS) __________ (ÉS/ES) un animal perillós. 

La mar m’agrada __________ (MES/MÉS) pel __________ (MES/MÉS) d’agost. 

__________ (PÈL/PEL) carrer circula un jove que condueix molt __________ (BÉ/BE).  

 

3. Completa els espais buits amb l’article que corresponga. 

___ Pasqua és una bona excusa per a estar amb ___ família.  

En estiu ___ dies són més llargs i ___ nits més curtes. 

___ gos de ___ meua veïna va trencar un joguet. 

 

4. Completa les oracions amb el demostratiu corresponent.  

Has d’escriure (PROP) __________ redacció en (LLUNY) __________ pissarra. 

Regala-li (PROP) __________ flor a (A POCA DISTÀNCIA) __________ mestra. 

A (LLUNY) __________ amics no els agrada (PROP) __________ parc.  
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5. Encercla els demostratius i subratlla els possessius que hi ha en aquestes 

oracions. 

Els acudits que conta el teu oncle són divertidíssims. 

Aquella casa sempre està tancada perquè la seua ama està malalta.  

Eixos amics sempre prenen café al nostre bar. 

El meu germà menut comprà aquelles llepolies del calaix.  

 

6. Completa les oracions amb aquestes paraules. Tin en compte l’accent 

diacrític. 

   món/mon, és/es, pèl/pel 

Si anem _____ mercat, arribarem a hora a la plaça Major. 

Hui fan una manifestació per a eradicar la fam en el _____.  

Clàudia i Estela _____ quedaran aquesta nit a dormir a ca la tia.   

   

7. Completa les oracions amb l’article determinat o indeterminat corresponent.  

___ germà té ___ casa a ___ platja.  

___ novel·la narra ___ viatge d’ ___ marquesa. 

___ jugadors de bàsquet perderen ___ pilota quan acabà ___ partit. 
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UNITAT 5  

          

1. De quines paraules deriven aquestes? 

llibreter, llibreria, llibreta   _______________ 

campestre, camperol, campament   _______________ 

esportista, esportiu, esportivitat   _______________ 

 

2. Completa les oracions amb l’article el, la o l’.  

___ exemple que has ficat en ___ pissarra no l’entenc. 

S’ha comprat ___ instrument a ___ botiga que li vaig recomanar. 

Els xiquets volen comprar-se ___ gelat que tastaren ahir.  

  

3. Completa les oracions amb el pronom personal fort corresponent.  

_______________ anem a comprar sempre junts. 

_______________ nadeu molt bé. 

_______________ canta en una coral. 

_______________ viuen a Castelló.  

 

4. Encercla els pronoms personals febles de les oracions següents.  

Demà la portarem a ca la metgessa. 

La seua germana em regalà un abric molt bonic. 

Segurament et portaran tots els llibres el proper mes. 

La seua àvia sempre els porta a l’escola.  

Li direm que ho faça per al proper examen.  
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 UNITAT 6          

 

1. Encercla els pronoms febles de les oracions següents.  

Li he encomanat que duga la compra a ta casa.  

Elena arribarà a l’hora que ens va dir. 

Us va explicar que la volia de color roig.  

Quan et telefonen els comentes la nota de l’examen.  

 

2. Escriu el pronom personal feble corresponent. 

Escriu- _____ (LA CARTA) sense errades ortogràfiques.  

La xica volia comprar- _____ (EL REGAL) al mercat.  

_____ (A MI) canta moltes cançons.  

Demà _____ (A ELLS) ajudarà amb els deures.  

 

3. Subratlla els verbs d’aquestes oracions i classifica’ls segons la conjugació a 

què pertanyen.  

A ma casa tots reciclem el paper i el cartró. 

Tu dorms les huit hores diàries? 

La professora de matemàtiques sempre comet la mateixa errada.  

Els xiquets eixien al pati a les onze del matí.  

 4. Indica en quin mode estan les formes verbals destacades de les oracions 

següents. Indicatiu, subjuntiu i imperatiu. 

Dus la roba a l’armari! ____________________ 

La cosina ballarà en el concurs de falles. ____________________ 

Pot ser que treballe el proper estiu. ____________________ 
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5. Classifica les formes verbals destacades segons estiguen en present, passat 

o futur.  

L’oncle de Daniel viatja molt a Madrid. La propera setmana hi anirà. 

L’elefant ballarà quan li ho diga el seu amo.  

Vinc del parc. Estava ple de xiquets i xiquetes. 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

6. Indica el temps, la persona i el nombre d’aquestes formes verbals. 

Ballà: __________________________________________________________ 

Naixeran: ______________________________________________________ 

Vinc: ___________________________________________________________ 

Traiem: ________________________________________________________ 

 

7. Relaciona les formes verbals amb el mode en què estan. 

Clara i Mar, veniu a casa a les 9:00.    mode indicatiu 

David parlava en veu baixeta.    mode subjuntiu 

Potser vaja demà.      mode imperatiu 

 

8. Escriu el pronom personal feble corresponent. 

El llibre, ja _____ (EL LLIBRE) vaig tornar a la biblioteca. 

No _____ (A NOSALTRES) ha dit res de la carta. 
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El pare ____ (LES SABATES) netejà amb sabó líquid.  
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UNITAT 7        Reforç 

 

1. Completa aquestes paraules amb b o v. 

ar___res po___le em___ruta ___lanc en___oltat 

can___iar am___ulatori con___enció fà___rica in___isi___le 

ama___ilitat canta___es am___iental bla___ós in___entat 

 

2. Escriu l’imperfet d’indicatiu dels verbs ballar i canviar.  

            BALLAR                                                                 

CANVIAR 

 

 

 

 

 

3. Indica l’infinitiu d’aquestes formes verbals. Separa l’arrel de les desinència i, 

després, classifica-les en regulars i irregulars.  

acudim: ______________________  perdem: ____________________ 

destapem: ____________________  vull: ________________________ 

 

4. Digues si són regulars o irregulars es verbs següents. 

assistiren: ___ formulava: ___ era: ___ explicava: ___ 

arribaven: ___  acudia: ___  van: ___ dominaré: ___  

5. Completa els buits de les oracions amb b o v. 

Els nú___ols tenen formes molt curioses. 

En la no___el·la de ciència-ficció el protagonista era un ___ruixot. 
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No m’agraden les cançons que canta___en en el concert del cor. 

Ens hem de posar a l’om___ra de la ___resquillera.  

6. Subratlla les formes verbals de les oracions següents i separa l’arrel de la 

desinència. 

Sempre eixíem amb ell al parc.                       

_________________________________ 

Tu eres la persona més important per a mi. _______________________________ 

Quan cantàveu la meua cançó, m’emocionava molt.____________________________ 

Arribaré a casa a les nou de la nit.   ____________________________________ 

Ells saben que ho faran tots al mateix temps. _________________________________ 

7. Completa amb s, ss, c o ç. 

Els di___abtes de ve___prada anem al ___upermercat a fer la compra per a tota la 

___etmana.  

L’ofi___ina de promo___ió del valen___ià és a la pla___a de l’Esperan___a. 

La mare va dir que ne___e___itàvem una ca___ola i ta___es per al café. 

Jaume és capa___ de pujar al ___irerer per agafar la ___irera més dol___a. 

 

8. Ompli els espais buits de les paraules amb s o z. 

___oològic  re___ultat  provi___ions  dot___ena 

re___ar  noble___a  esmor___ar  curio__itat 

pre___ó  on___e  cami___a  ___eta 

 

9. Subratlla els adverbis d’aquestes oracions i digues què tipus son.  

El basar està prop. ____________________ 

Demà volem fer una excursió. ____________________ 

Omar és àrab però sempre ha viscut a València. ____________________ 

Adriana és massa menuda per a jugar a bàsquet. ____________________ 
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