
Nom  Data   

El verb. Nombre i persona9

RECORDA

Les formes verbals expressen nombre: poden estar en singular o en plural.

Les formes verbals també expressen la persona que realitza l’acció:  
poden estar en primera, en segona o en tercera persona.

Les formes no personals són l’infinitiu (cantar), el gerundi (cantant)  
i el participi (cantat).

1  Llig el text i encercla de roig els verbs en singular  
i de blau els verbs en plural.

Clara i Marta aniran a l’excursió a l’Albufera, però  
les seues cosines, Laura i Laia, encara no ho saben.  
Jo també hi aniré. Per cert, Toni, tu vas dir que sí  
que vindries, però encara no has portat l’autorització.  
Al final vindreu Neus i tu? Què decidiu? Recordeu  
que el termini d’inscripció acaba demà…

2  Subratlla els verbs d’aquestes oracions i, en acabant, classifica’ls.

t� +P�BOJSÏ�B�*UËMJB�� t� &MMFT�KVHVFO�B�QJMPUB�� t� /PTBMUSFT�NFOHFN�BSSÛT�

t� &MM�MMJH�NPMU�CÏ�� t� 5V�DBOUFT�ÛQFSB�� t� 7PTBMUSFT�TFNQSF�SJFV��

 Primera persona                                       

 4FHPOB�QFSTPOB                                       

 Tercera persona                                       

3  Completa aquesta taula de formes no personals. 

Infinitiu Gerundi Participi

batent batuda

MMFHJU MMFHJEFT

NFOKBS NFOKBUT

PLA DE MILLORA. Fitxa 1
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Nom  Data   

L’accent en  
les paraules esdrúixoles9

RECORDA

Les paraules que tenen com a síl·laba tònica l’antepenúltima síl·laba s’anomenen 
paraules esdrúixoles. Totes les paraules esdrúixoles s’accentuen gràficament.

1  Escriu la paraula que no és esdrúixola de cada grup. 

fàbrica

esdrúixola

camiseta

història
           

tómbola

góndola

gàrgola

llapis
            

cocodril

informàtica

biòloga

església
           

fórmula

època

trapezi 

pàgina

                                                                  

2  Descobreix la paraula esdrúixola que correspon en cada cas.

t� "TTJHOBUVSB�RVF�FTUVEJB�FMT�OÞNFSPT�J�MFT�PQFSBDJPOT�� !  

t� %POB�RVF�BUÏO�J�DVSB�FMT�BOJNBMT�RVBO�FTUBO�NBMBMUT�� !  

t� 6OJUBU�EF�MPOHJUVE�FRVJWBMFOU�B�������NFUSFT�� !  

t� -FT�QBSBVMFT�FO�UFOFO�VOB�EF�UÛOJDB�J�BMUSFT�E�ËUPOFT�� !  

t� (SBO�DPOTUSVDDJØ�RVF�TFSWJB�EF�UPNCB�BMT�BOUJDT�GBSBPOT�� !  

3  Copia escrivint les paraules esdrúixoles representades.

t� 1PTB�U�FM����                   i sabràs si tens febre.

 

t� )J�IB�VOB��                        a la finestra.

 

t� "RVFTUB����������������GB�VOFT�GPUPT�CPOÓTTJNFT�

 

PLA DE MILLORA. Fitxa 2
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Nom  Data   

PLA DE MILLORA. Fitxa 3

Els diminutius  
i els augmentatius9

RECORDA

Els diminutius són paraules que expressen la idea de mida xicoteta.

Els augmentatius són paraules que expressen la idea de mida gran.

1  Llig el text i classifica les paraules destacades en el grup  
corresponent.

Ahir vam anar a dinar al camp amb l’oncle Pau, la tia  
Sandra i la cosineta Roser, tots en el cotxot de l’oncle,  
on cabem molt bé. Vam anar a un lloc amb tauletes 
i banquets de fusta que hi havia davall d’uns arbrots 
enormes prop d’un riuet. La mare duia una cistellota  
plena d’entrepans i la tia va portar un pastissot  
de xocolate que de poc no cabia damunt de la taula!  
Roser i jo ens vam afartar! I els altres també, eh?

        
Són diminutius

  
Són augmentatius

                                                 

                                                 

2  Ratlla les paraules que no siguen diminutius.

paquet
 

jerseiet
 

manteta
 

marieta
 

llet

tauleta
 

piloteta
 

gatet
 

saquet
 

bicicleta

3  Escriu un diminutiu i un augmentatiu de cada paraula usant les terminacions  
-et/-eta i -ot/-ota.

t� GMPS��!        ,         t� QPSUB�!        ,        

t� QFV��!        ,        �� t� QFJY�� !        ,        

t� HPU��!        ,        � t� CPMB�� !        ,         
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