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1.   Fes les contraccions i les apostrofacions que corresponga:

Férem                      examen                      història                      una                      migdia.

Se sentia atret                      cant                      ànec, mentre                      hiena eixia                      

amagatall                      humitat                      iuca era mínima, i per això tenien                      

idea de no traure-la                      illa.

Des                      infantesa tenia                      urgència                      anar                      urinari.

                      imatge                      iglú i                      iceberg completava                      escena  

                     paisatge polar.

2.  Corregiu si cal les frases següents i torneu-les a escriure:

3.  Escriu en lletres les xifres següents:

No podeu imaginar lo cansada que estava                                                                                                                

Açò és lo que més mal em sap                                                                                                          

Lo optimista que era i en lo que s’ha tornat                                                                                       

El capítol quatre és lo més interessant del llibre                                                                                       

Per lo vist han viscut a lo boig                                                                                                                       

1.545.468 euros                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                           

25é aniversari                                                                                                                                            

1/2 quilo de cireres i 1/3 de cervesa                                                                                                        
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4.   Completa les oracions següents amb el present d’indicatiu o de subjuntiu dels 

verbs entre parèntesis:

a) Que jo                               (ANAR) o deixe d’anar, no t’hauria d’afectar.

b) Si no                               (JUTJAR), no sereu jutjats.  

c) Jo el que vull és que                               (ESTAR-vosaltres) el millor possible.  

d) No estem d’acord que                               (AGREUJAR-SE) la càrrega dels impostos.

e) Tants xiquets parlant alhora em                               (MAREJAR).  

f)  Si                               (ALÇAR-vosaltres) un mur al voltant del xalet, tindreu més 

intimitat.  

g) A casa, nosaltres sempre                               (BEURE) vi per a dinar.  

h) No entenc per què us heu comportat així                               (DEURE) estar bojos.  

i)  Que nosaltres no                               (CONÉIXER) el teu germà gran, no vol dir  que no 

                                (TENIR) ganes de conéixer-lo prompte.  

j) Quan                                (VIURE-nosaltres) més a prop, ens visitarem més sovint.  

k) Encara que nosaltres                                (DIR) el que ha passat, res no es resoldrà.  

l) Des que s’han barallat que no                               (TRAURE-nosaltres) trellat d’ell.  

m) Sembla mentida que encara                               (CREURE-vosaltres) en els Reis Mags! 

n) Jo                               (BULLIR) l’arròs 20 minuts.  

o) Que jo no                               (DORMIR) mai més de 8 hores diàries no vol dir res.  



EXERCICIS / NIVELL AVANÇAT 5

General

5.   Completa amb les expressions correctes equivalents a l’article neutre:

a) Els problemes, has de resoldre                     i no                       busques on no estan.

b) A Rafa, deixa                            un compàs perquè no                             té.

c) A les falleres                            han donat un ram per a portar                            a l’ofrena.

d) Si voleu taronges, agafeu                            que jo                            tinc moltes.

e)  La Núria ja té el carnet. Com que fa poc que                            té, els seus pares 

encara no                            volen comprar un cotxe.

p)  Et                               (PREGAR) que no                               (COLLIR) més tomaques 

enguany.

q)                                (SENTIR-jo) molt tot el que t’ha passat.  

r) Que el públic  no                                (APLAUDIR) fa mal.  

s) El pare demana que els fills                               (ACUDIR) a la taula.  

t) Les empreses                               (OFERIR) els seus productes als comerciants.  

u) El govern es                               (REUNIR) hui per tractar la crisi.  

v) Els vells                               (PATIR) d’insomni. 
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6.   Posa els pronoms darrere la perífrasi:

a) Ens ho va prometre                                                                                                                                 

b) Els el podries fer, el favor.                                                                                                                      

c) Te n’havia d’enviar una diària.                                                                                                                                  

d) Me l’ha va cantar cada dia                                                                                                                                 

e) Us les haveu de llavar cada dia                                                                                                                                 

7.   Substitueix els complements subratllats per pronoms febles:

a) El mestre ha donat la llibreta a l’alumne. El mestre                                                                                                                                  

b) Ell amaga la veritat a nosaltres. Ell                                                                                                                      

c) L’entrenador dóna consells als jugadors. L’entrenador                                                                                                                                 

d) Pensa’t bé això. Pensa                                                                                                                                  

e) Per favor, compra la fruita a la venedora del mercat. Per favor, compra                                                                                                                                 

f)  Cada dia explique a les meues filles el que han de fer. Cada dia                                    
explique
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9.   Elabora una redacció en què expliques com ha sigut aquest curs. Pots fer 

referència als continguts apresos, a la metodologia i també, a l’aspecte 

emocional. 

Comptarà el vocabulari, el contingut gramatical que s’ha treballat aquest curs i 
l’expressivitat, a més de la creativitat.

8.   Si cal, accentua o posa dièresi a aquestes paraules: 

La familia de Raul ve despres de correr la marato; aquesta prova no es gens facil.

La reina d’aquell pais lluitava per la continuitat del servei medic gratuit

La secretaria produia un bon nombre de memories per als suissos.

El veinat del poble havia estat sempre aillat des de l’antiguetat.

Arriba un moment en què no sabiem si llegiem o escoltavem les noticies. 

Ahir sentirem unes veus estranyes que feien por però son sorolls del carrer.


