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1.   Localitza al text les paraules que contenen un diftong i un hiat, separa-les en 

síl·labes i classifica-les.

2.  Contesta aquestes preguntes sobre el text anterior.

a) Qui n’és l’autor?                                                                                                                                   

b) Qui n’és el narrador?                                                                                                                             

c) On i quan ocorren els fets?                                                                                                                            

d) Quin tipus de novel·la és?                                                                                                                            

DIFTONGS CREIXENTS DIFTONGS DECREIXENTS HIATS

Un quart d’hora més tard aquests senyors eren instal·lats al Plàtans, un restaurant 
molt agradable amb terrasses que s’aboquen cap al mar, i allí, davant d’una gran 
ensalada russa regada amb bon vi, reprengueren la seua relació.

 No podeu imaginar-vos que fascinant que era el príncep. Prim, fi, amb els cabells 
pentinats amb ferros d’arrissar, afaitat a la pedra tosca, cobert de condecoracions 
estranyes; tenia l’ull viu, el gest afalagador i un accent vagament italià que li donava 
un fals aire de Mazarí sense bigot. Bon coneixedor, a més, de llengües llatines, no 
parava de citar a tota hora Tàcit, Horaci i els Comentaris. 

 Alphonse DAuDet   
“Tartarí de Tarascó”. Edicions Bromera (adaptació)
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3.   Separa en síl·labes aquestes paraules i posa entre parèntesi si hi ha Diftong 

creixent (DC), Diftong decreixent (DD), Hiat (H) o Dígraf (Dig).

1                                                                      

3                                                                     

5                                                                     

7                                                                     

9                                                                     

11                                                                     

13                                                                    

2                                                                     

4                                                                     

6                                                                     

8                                                                     

10                                                                   

12                                                                   

14                                                                    

1. antiestètic, 2.Alcoi, 3.Morella, 4.poeta, 5.Puig, 6.Guadassuar, 7.Dénia, 

8.Picanya, 9.Borriana, 10.clòtxina, 11.fetge, 12.inútil, 13. guineu, 14. aquarel·la

4.   Localitza al text les paraules que contenen un diftong i un hiat, separa-les en 

síl·labes i classifica-les.

Futur Futur perfet Condicional Condicional perfet Plusquamperfet
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5.   Conjuga els temps en indicatiu:

Present 

COMENÇAR
Imperfet
DORMIR

Perfet
VENDRE

Passat simple
JUGAR

Passat perifràstic
DECIDIR

6.  Completa les oracions amb els pronoms personals forts o tònics adients.

a)                       he arribat tard a classe perquè a                       no m’havien dit l’horari bé.

b)                              escriurem una carta d’opinió, però                           no sabeu si                         

la llegirà?

c)  Sra. Rosa,                            sap quan obrin la botiga?

7.  Escriu tu, vosaltres, vosté o vostés segons convinga.

a) Si                                no tens massa gana, demana una amanida.

b)                                vol passar primer, si té pressa? 

c) Quan                                  arriben, direm al conductor que es pose en marxa.

d) El mestre ha dit que primer eixiu                                 .

e) Vull parlar amb                                         del que va ocórrer ahir.   
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8.  Escriu un sinònim i un antònim de cada paraula.

9.   Separa en síl·labes aquestes paraules i classifica-les segons siguen monosíl·labes, 
bisíl·labes, trisíl·labes o tetrasíl·labes.

pèrdua, llamp, pou, esperança, mona, poema, xiqueta, ona, orquestra, regal, 

col·lecció, catorze, braç, muntanyista, cuc, desordenar

MONOSÍL.LABES BISÍL.LABES TRISÍL.LABES TETRASÍL.LABES

SINÒNIM ANTÒNIM

content

despullat

barrejar

enorme

misèria

senzill

millorable

lògic

provable

simètric
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10.   Escriu l’infinitiu de cadascuna de les formes verbals i classifica-les segons la 
conjugació a què pertanyen.

anirem, hauràs menjat, hauria conduït, pujaríeu, haurà realitzat, havíeu 

emmagatzemat, havies llegit, comprareu, hauré tornat, viatjaré, vindria, 

haurien ajornat, havien acordat, haurien enquadernat, colliria

1a CONJUGACIÓ 2a CONJUGACIÓ 3a CONJUGACIÓ


