
PLA DE MILLORA. Fitxa 1Els determinants (II)6
Nom  Data   

RECORDA

t� �&MT�numerals�TØO�QBSBVMFT�RVF�FYQSFTTFO�RVBOUJUBU�P�PSESF�EF�NBOFSB�QSFDJTB� 
&MT�OVNFSBMT�QPEFO�TFS�cardinals�P�ordinals�

t� �&MT�indefinits�TØO�QBSBVMFT�RVF�FYQSFTTFO�RVBOUJUBUT�JOFYBDUFT�P�JEFOUJGJRVFO�BMHÞ� 
P�BMHVOB�DPTB�EF�NBOFSB�JNQSFDJTB�

t� �&MT�interrogatius�J�FMT�exclamatius�TØO�QBSBVMFT�RVF�BDPNQBOZFO�J�EFUFSNJOFO� 
VO�TVCTUBOUJV�BMIPSB�RVF�JOUSPEVFJYFO�VOB�QSFHVOUB�P�VOB�FYDMBNBDJØ�TPCSF�BRVFTU�

1  Subratlla de roig els determinants numerals i de blau  
els determinants indefinits d’aquest text.

&M�NFV�HFSNË�WB�KVHBS�BIJS�FM�TJTÏ�QBSUJU� 
EFM�DBNQJPOBU�EF�CËTRVFU��7BO�HVBOZBS�QFSÛ� 
QFS�QPDB�EJGFSÒODJB��OPNÏT�EPT�QVOUT��"SB�NBUFJY� 
UFOFO�USFT�FRVJQT�QFS�EBWBOU�FO�MB�DMBTTJGJDBDJØ�� 
1FSÛ�TJ�HVBOZFO�UPUT�FMT�QBSUJUT�QFOEFOUT�FODBSB� 
UFOFO�BMHVOB�QPTTJCJMJUBU�E�BDBCBS�DPN�B�QSJNFST� 
DMBTTJGJDBUT�EFM�TFV�HSVQ�  

2  Classifica els numerals anteriors segons de quin tipus siguen.

 $BSEJOBMT         ,         0SEJOBMT         ,       

3  Copia escrivint l’ordinal corresponent. 

t� 1BV�ÏT�FM��S�BMVNOF�FO�MB�MMJTUB�� !  

t� &M�UFV�BNJD�-MVÓT�WJV�BM��Ï�QJT�� !  

t� )VJ�ÏT�FM�NFV���Ï�BOJWFSTBSJ�� !  

t� .BSD�IB�BSSJCBU�FO��S�MMPD�� !  

4  Encercla els determinants i escriu I si són interrogatius o E si són exclamatius.

t� 2VJOB�IPSB�ÏT�QFS�GBWPS ��   t� 2VBOUB�BJHVB�EV�FM�SJV���  

t� 2VJO�GSFE�RVF�UJOD��� � t� 2VJO�KFSTFJ�WPMT�QPTBS�UF ��  

Pau és el primer alumne en la llista.

.BUFSJBM�GPUPDPQJBCMF�ª�������&EJDJPOT�7PSBNBS�4��"����4BOUJMMBOB�&EVDBDJØO�4��-�� 23-MFOHVB��



Nom  Data   

PLA DE MILLORA. Fitxa 2L’accentuació6

RECORDA

La síl·laba que sona més forta en una paraula és la síl·laba tònica. Les altres síl·labes són 
àtones.

En algunes paraules, la síl·laba tònica es marca posant un signe anomenat accent gràfic 
sobre la seua vocal. En valencià, l’accent gràfic pot ser agut (´) o greu (`).  

1  Encercla la síl·laba tònica en les paraules següents.

calcetí
 

camiseta
 

helicòpter
 

fàbrica
 

café

llapis
 

barnús
 

finestra
 

pantalons
 

margarida

2  Escriu cada paraula al seu lloc, tenint en compte que cada casella és una síl·laba 
i que la casella ombrejada correspon a la síl·laba tònica.

camaleó
 

bàscula
 

marieta
 

telèfon
 

tobogan
 

arbre

        

        

3  Copia les paraules d’aquesta pàgina que porten el tipus d’accent gràfic indicat. 

Accent greu                                       

Accent agut                                       
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Nom  Data   

PLA DE MILLORA. Fitxa 3Les paraules homòfones6

RECORDA

Dues paraules són homòfones quan sonen igual, però signifiquen coses diferents, com 
ara cec (persona privada totalment o en part del sentit de la vista) i sec (que ha perdut la 
humitat o l’aigua que tenia).

1  Subratlla la paraula homòfona adequada per a cada imatge.

sòl / sol
 

comte / conte
 

falç / fals
 

cignes / signes

2  Tria la paraula adequada per a completar cada oració. Si cal, consulta el diccionari.

t� +B�IF�EFNBOBU�FM�        al cambrer.  (compte / comte)

t� &O�DMBTTF�EF�.BUFNËUJRVFT�IVJ�IFN�DPOTUSVÕU�VO�      .  (cub / cup)

t� .JRVFM�EØOB�MB�       �BM�UFV�HFSNË�NFOVU�RVBO�DSFVFV�FM�DBSSFS�  (ma / mà)

t� -B�         d’aquesta pizza és molt cruixent.  (maça / massa)

t� "CBOT�EF�QVKBS�BM�DBWBMM�BTTFHVSB�U�RVF�MJ�IBT�QPTBU�CÏ�MB�     .  (cella / sella)

3  Escriu una oració amb cada una de les paraules que no has fet servir en l’activitat 
anterior.

t�  

t�  

t�  

t�  

t�  

.BUFSJBM�GPUPDPQJBCMF�ª�������&EJDJPOT�7PSBNBS�4��"����4BOUJMMBOB�&EVDBDJØO�4��-�� 25-MFOHVB��


