
1. Ompliu els buits de les frases amb les grafies que hi manquen. Si no hi manca cap 

grafia poseu el símbol ∅ 

 

LA PREMSA DEL COR 

 

És un fenomen d’i__menses proporcions. Les dades m__ravellen el més valent: es 

calcula que do__e mi__ions de persones fulle__en auest tip__s de revistes que van 

adre__ades al sexe femení encara que el __aranta-cinc per cent dels seus lectors són 

homes. En __eneral es tra__ta de persones que perta__en a la cla__e mi__ana-ba__a. 

 

Si __valuem el fet, ens adonarem que avui tots els se__manaris i els diaris ofereixen 

cròniques d’aquesta mena. Tots persegueixen el mateix obje__tiu: la ven__a de les 

seues publicacions és f__onamental i, d’altra banda, a tots ens agada sentir-nos 

t__rmentats. 

 

 

2. Ompliu els buits de les frases següents amb la preposició , l’article determinat, o la 

contracció corresponent 

 

• ___una i ___altra afirmaven haver nascut___11 de maig. 

 

• ___abat va manar construir___abadía amb tota___il· lusió. 

 

 

• ___industria de paper que hi ha al costat de___institut és perjudicial___medi 

ambient. 

 

• Del bac que caigué va saltar___aires. 

 

 

• A principis___any 86 anava___teatre i a___opera. 

 

 



3. Poseu accent o dièresi a les paraules del text següent que ho necesiten 

 

Entre tots els records, la figura de l’avia envoltada pels nets que traien, amb la 

conseguent cridoria, l’aparicio del cotxe al fons del cami del jardi. 

 

I el record de l’excursió al moli i el de l’expedicio a la vinya del poble. Alla, amb l’oida 

parada per no ser sorpres, l’assalt a un raim massa verd i a uns pressecs massa madurs 

que li produiren l’unica sensacio magica d’aquell dia tan llunya. 

 

4. Completeu amb un pronom feble les frases que conformen els diàleg següent 

 

Joan, quan arriba a l’escola, troba que li han buidat el caláis de la seua taula. 

 

JOAN: Qui té el meu llapis? 

PERE: ___ tinc jo. 

JOAN: Per què no me___has demanat? 

PERE: Com que no hi eres i___necesitaba, ___he agafat. 

JOAN: Xé!, també___heu agafat les llibretes. 

PERE: Sí, una___té Ramon i l’altra___ha agafada Anna, segurament per copiar els 

exercicis de matemàtiques. 

JOAN: Però si no___he fets! 

PERE: Doncs deu voler comprobar com has fet la redacció. 

ANNA: No, no ___vull comprobar. El que vull saber és quantes faltes ha fet al dictat. 

JOAN: No___ faig mai, de faltes. 

ANNA: Sempre___dius, això, i després resulta que___fas més que ningú. 

JOAN: Vinga, vinga, torneu___les llibretes que___necessite. 

PERE: Espera___una mica, home, ara___les tornem. 

JOAN: És que sempre___arranqueu fulls i no vull que___feu. 

PERE: No___arrancarem, no___preocupes. 

 

 

5. Completeu les frases següents amb la forma adequada del verb que hi ha entre 

paréntesis 

 



• Demà la secretària __________ (TRAMETRE) els oficis, perquè _________ 

(ARRIBAR) als destinataris. 

 

• Cal que tu __________ (ESCRIURE) l’ordre del dia ara mateix. 

 

 

• L’encarregat del correu __________ (EIXIR) tots els dies a la mateixa hora. 

 

• Maria, __________ (SABER) si Jordi __________ (PODER) redactar aquesta carta 

o li __________ (DIR), a Joseph, que la __________ (FER) ell. 

 

 

• Quan Pere __________ (VENIR) de la reunió que __________(REVISAR) aquest 

informe. 

 

• Ara mateix no (VEURE) cap errada en el document. 

 

 

• En aquest moment les estadístiques __________ (TENDIR) a donar-nos la raó. 

 

• Ara per ara jo __________ (VOLER) que demà vosaltres __________ (EVIAR) tota 

la correspondencia sens falta. 

 

 

• Si vosaltres no __________ (ESTAR) d’acord amb la resolució, __________ (FER) 

un recurs. 

 

• Des del mes pasta jo __________ (VIURE) prop de la parada de l’autobús que 

__________(ANAR) a la Universitat d’Alacant. 

 

• La direcció __________ (INTERROMPRE) les negociacions si no hi ha consens. 

 

 



• Si no l’ajudes, Lluís mai no __________ (COMPRENDE) els paràmetres bàsics de 

la planificació. 

 

 

6.  Completeu el text amb les paraules que corresponen a les definicions que 

apareixen entre parèntesis 

 

• Les sol· licituds han d’anar encapçalades per les __________ (informacions que 

faciliten la identificació de la persona que sol· licita) personals de la persona que les 

signa. 

 

• La __________ (indicació del temps en què un fet s’ha realitzat o s’ha de realitzar) 

dels exàmens s’ha de fer pública 48 hores abans de la realització. 

 

 

• En les cartes administratives la fórmula d’____________ (acció d’acomiadar) ha de 

ser coherent amb la resta de l’escrit. 

 

• El __________ (acabament d’un espai de temps assenyalet per a fer alguna cosa) 

per a presentar una reclamació és de cinc dies. 

 

 

7.  Relacioneu les frases fetes següents amb el seu significat. Poseu el número de la 

columna de l’esquerra al buit corresponent de la dreta. 

 

1. Anar el carro pel pedregar ___ Ser del mateix tarannà 

2. Fer ulls de bé degollat ___Fer-se el despistat 

3. Calçar el mateix peu ___Estar enamorat 

4. Fer l’orni ___Venir-se a terra un negoci 

 

 

 


