
PLA DE MILLORA. Fitxa 1El nombre dels substantius

RECORDA

Els substantius tenen nombre: poden estar en singular o en plural.

Els substantius en singular anomenen un sol ésser o objecte. Els substantius  
en plural anomenen diversos éssers o objectes.

Per formar el plural, els substantius solen afegir -s o -ns a la forma del singular  
o canviar -a per -es.

Alguns substantius tenen la mateixa forma per al singular i per al plural.

9
Nom  Data   

1  Subratlla els substantius del text i classifica’ls.

Increïble!

El científic i els seus ajudants van anar al llac per buscar 
granotes grogues. No van trobar cap animalet així, però  
en canvi van descobrir… uns peixos transparents!

Estan en singular                            

Estan en plural                            

2  Copia canviant el nombre dels substantius destacats i les paraules que calga.

•  He dibuixat un eriçó en un full. 

 

•  M’han donat un massapà i una galeta.

 

•  Pep neteja el vidre de la finestra.

 

3  Escriu en singular. 

•  dos cactus ▶ un          •  uns globus  ▶ un        

•  molts llapis ▶ un          •  els dimarts  ▶ el        

He dibuixat uns
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PLA DE MILLORA. Fitxa 2Paraules amb h

RECORDA

S’escriu h en els casos següents:

•  En totes les formes del verb haver.

•   En algunes paraules com ara ahir, hui, 
home,  hivern, hora, etc.

1  Encercla la forma correcta de cada parell.

coet orxata erba os oliva ou

cohet horxata herba hos holiva hou

2  Observa i completa les oracions com en l’exemple, a partir del verb proposat.

 ▶ Clara ha jugat a bàsquet a l’escola.

Les gavines          uns peixos. ◀

 ▶ Dani          molts contes. 

Els pirates          un tresor! ◀

3  Escriu la paraula amb h que corresponga en cada cas.

•  Va darrere de la tardor.  ▶          •  Masculí de dona. ▶        

•  El dia en té vint-i-quatre. ▶          •  Suma de set més un. ▶        

•  Lloc on curen els malalts. ▶          •  Dia anterior a aquest. ▶        

9
Nom  Data   

jugar
pescar

llegir trobar
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PLA DE MILLORA. Fitxa 3Les festes del barri

1  Encercla la que corresponga. Quina paraula hi ha representada en cada cas?

9
Nom  Data   

4

2

1

5

3

altaveu

micròfon

focus

1

ballar

tocar

menjar

2

banderins

focus

escenari

3

tocar

beure

ballar

4

beure

riure

menjar

5
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