
Nom  Data   

PLA DE MILLORA. Fitxa 1Els determinants (I)5

RECORDA

Els determinants són les paraules que van davant del substantiu, amb el qual 
concorden en gènere i nombre, i en concreten el significat. N’hi ha de diversos tipus:

t� �&MT�articles concreten o determinen els substantius que acompanyen. Poden ser 
determinats o indeterminats.

t� �&MT�possessius indiquen a quina persona o persones pertany un ésser o un objecte.

t� �&MT�demostratius indiquen la distància, en l’espai o en el temps, que hi ha entre  
la persona que parla i els éssers o els objectes a què es refereix.

1  Subratlla els articles i encercla els substantius a què fan referència. 

t� -B�HBUB�EF�4BSB�KVHB�BNC�VO�DBCEFMM�EF�MMBOB�

t� -FT�DPTJOFT�EF�-BVSB�WJVFO�FO�VOB�DJVUBU�NPMU�HSBO�

t� 6OFT�YJRVFUFT�N�IBO�EJU�RVF�MB�NFTUSB�FTUË�NBMBMUB�

t� 6OB�BNJHB�NFVB�IB�HVBOZBU�FM�DPODVST�EF�EJCVJY�

t� &MT�QBSFT�IBO�DPNQSBU�VOT�QBTUJTTPT�EFMJDJPTPT�

2  Escriu el demostratiu de proximitat, de distància mitjana i de llunyania que pot  
portar davant cada substantiu.

!       ,       ,        cotxe

      ,       ,        ocells "

!       ,       ,        plantes

      ,       ,        nina "

3  Escriu un substantiu adequat en cada cas.

t� MFT�NFVFT�              t� FM�WPTUSF�                

t� FM�TFV�                t� MB�UFVB�                 

t� FMT�UFVT�               t� MFT�TFVFT�               

t� MFT�OPTUSFT�              t� FM�NFV�                 

.BUFSJBM�GPUPDPQJBCMF�ª�������&EJDJPOT�7PSBNBS�4��"����4BOUJMMBOB�&EVDBDJØO�4��-��20 Llengua 4



PLA DE MILLORA. Fitxa 2

Nom  Data   

La partició de paraules5

RECORDA

Quan una paraula no cap sencera a final de línia, la partim escrivint un guionet (-) 
i continuem escrivint-la en la línia següent seguint aquestes normes:

t��/P�FT�QPEFO�TFQBSBS�MFT�MMFUSFT�RVF�QFSUBOZFO�B�MB�NBUFJYB�TÓMrMBCB�

t��/P�FT�QPEFO�TFQBSBS�MFT�WPDBMT�E�VO�EJGUPOH�QFSRVÒ�QFSUBOZFO�B�MB�NBUFJYB�TÓMrMBCB�
QFSÛ�TÓ�MFT�E�VO�IJBU�QFSRVÒ�QFSUBOZFO�B�TÓMrMBCFT�EJGFSFOUT��

t��&MT�EÓHSBGT�rr, ss, l·l i tx es poden separar; en canvi els dígrafs qu, gu, ll i ny�OP�

1  Escriu com partiries aquestes paraules a final de línia.

                                                 

                                                 

2  Parteix aquestes paraules de totes les maneres possibles a final de línia. 

 t� QJSBOZB�� !                           

 t� NPSUBEFMrMB� !                           

� t� QBSBJHàFS� !                           

t� GPSNJHVFT� !                           

t� DBSBCBTTB� !                           

teula tauró quatre

DBJYB CPJOB pingüí
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Nom  Data   

PLA DE MILLORA. Fitxa 3Les paraules parònimes5

RECORDA

Hi ha paraules, com reina i regna, que s’assemblen tant en  
la forma o la pronunciació que es poden confondre. Aquest 
tipus de paraules s’anomenen paraules parònimes. 

1  Assenyala la paraula que correspon a cada imatge.

 serena   asos

 sirena  ases

 canaló    tromba

 caneló  trompa

2  Escriu una oració amb les paraules de l’exercici anterior que no has assenyalat.  
Si cal, consulta el diccionari.

t�  

t�  

t�  

t�  

3  Completa cada oració amb el parònim adequat del parell suggerit.

t� "M�SFGVHJ�IJ�IBWJB�            (previsions / provisions) per a un mes.

t� "RVFTU�WFTUJU�UÏ�VO�QSFV�            (accessible / assequible).

t� 7B�BQSFOESF�MB�            (professió / processó) de mecànic de son pare.

t� &M�NFEJDBNFOU�IB�UJOHVU�VO�            (efecte / afecte) immediat.

t� -�PSFOHB�ÏT�VOB�            (espècie / espècia) molt aromàtica.
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