
Nom  Data   

1  Llig el text i subratlla’n els verbs.

Laia assegura que, de major, serà gimnasta professional. 
Per això acudeix cada vesprada al gimnàs, als entrenaments 
del seu club. Ella insisteix que tant d’esport no li resulta pesat, 
però també admet que, de vegades, acaba el dia molt cansada.  
Així i tot, per a ella l’esforç paga la pena!

2  Copia els verbs que has subratllat, escriu-ne l’infinitiu i indica’n la conjugació: 1a, 
2a o 3a. 

t�         !          � � � t�         !          

t�         !          � � � t�         !           

t�         !          � � � t�         !           

t�         !          � � � t�         !           

3  Escriu, en cada cas, la forma verbal representada i l’infinitiu corresponent. Què fa?

                                                                                               

                                                                                            

4  Separa l’arrel i la desinència de cada forma verbal.

t� WPMJB��!                           t� QBUFJYFO� !                           t� QPSUFN�!                          

t� QJOUË��!                          �� t� EFCBUSFV��!                           t� DSFJYFT�!                           

PLA DE MILLORA. Fitxa 1El verb. Arrel i desinències8

RECORDA

Els verbs són les paraules que expressen accions.

El conjunt de totes les formes d’un verb és la seua conjugació.

L’infinitiu és la forma que utilitzem per a anomenar els verbs.  
En valencià hi ha tres conjugacions segons l’acabament de l’infinitiu.

Totes les formes verbals consten d’arrel i desinències.

assegura assegurar 1a

vol-ia

escriu
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PLA DE MILLORA. Fitxa 2L’accent en les paraules planes
8

RECORDA

Les paraules que tenen com a síl·laba tònica la penúltima síl·laba s’anomenen 
paraules planes. Les paraules planes porten accent gràfic en els casos següents:

t� �2VBO�BDBCFO�FO�DPOTPOBOU�FYDFQUF�FO�MFT�UFSNJOBDJPOT�-as�-es�-is�-os�-us 
-en�-in.

t� 2VBO�BDBCFO�FO�EJGUPOH��

1  Anota el nom de cada animal. Tots són paraules planes.

                                                                      

                                                                          

2  Escriu una oració amb cada paraula plana representada. Compte amb els accents!

!  

  "

!  

3  Accentua les paraules planes que calga.

t� 2VBO�FSFV�NFOVUT�NFOKBWFV�NPMUT�QMBUBOT��FO�DBOWJ�BSB�TFNCMB�RVF�QSFGFSJV�MB�QPNB�

t� "IJS�BOBSFN�BM�[PPMPHJD�J�DPOFHVFSFN�VOB�DSJB�EF�HPSJMrMB�BDBCBEB�EF�OBJYFS�

t� 7PTBMUSFT�TBCJFV�RVF�"OHFM�FTDSJV�VOT�DPOUFT�CPOJTTJNT 
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PLA DE MILLORA. Fitxa 3Les paraules compostes8

RECORDA

Les paraules compostes, com ara gratacel, són 
les que s’han format unint dues o més paraules 
simples (gratar i cel).

1  Relaciona i escriu les paraules compostes que formes. 

� TBMWB� t� t� HPUFT� !                                    

� BMUB� t� t� UBQT� !                                     

�DPNQUB� t� t� WJEFT� !                                     

� MMFWB� t� t� WFV� !                                     

2  Anota la paraula composta que correspon en cada cas.

t� %SBQ�BNC�RVÒ�FOT�UPSRVFN�MFT�NBOT�B�MB�DVJOB�� !  

t� .ËRVJOB�RVF�SFOUB�FMT�QMBUT�FMT�HPUT�FMT�DPCFSUTy� !  

t� *OTUSVNFOU�RVF�TFSWFJY�QFS�B�DBÎBS�QBQBMMPOFT�� ! 

t� 0CKFDUF�TFNCMBOU�B�VO�HBOJWFU�BNC�RVÒ�PCSJN�MFT�DBSUFT��! 

3  Llig aquestes paraules compostes que s’han barrejat i escriu les paraules correctes 
amb l’ajuda dels dibuixos.

trencamosques
 

matallamps
 

paraocells
 

espantaclosques
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