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EXERCICIS DE CATALÀ PER A REPASSAR 
 

 Procura fer aquests exercicis de repàs a poc a poc i pensant bé el què fas. 

Ànims i endavant !! 
 

 

1. Relaciona cada expressió de la columna de l’esquerra amb una expressió sinònima de 

la columna de la dreta:  

 

fil per randa .     . procurant no ser descobert  

de cap a cap .     . en veu baixa 

anar ple        .     . amb tots els detalls  

a cau d’orella .    . totalment  

d’amagatotis  .    . parlar-ne molt  

 

2. Escriu un text a partir de les oracions següents. Ordena-les com et sembli millor i 

suprimeix els subjectes quan calgui:  

 

L’Anna és monitora en un casal d’estiu. L’Anna a l’estiu treballa. L’Anna gaudeix 

molt jugant amb els nens. L’Anna gaudeix molt ensenyant als nens. A l’estiu, els nens 

estan contents. Els casals d’estiu són plens de nens. Els nens fan moltes activitats als 

casals d’estiu. 
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 3. Digues quines paraules tenen un diftong i quines tenen un hiat:  

 

ciutat – coure – cua – nau – tou – dues – guant – aiguota – teatre – deia  

 

Ara, classifica les paraules segons tinguin un diftong creixent o decreixent:  

 

diftong creixent:  

 

diftong decreixent:  

 

 

4. Completa les frases fetes següents i relaciona-les amb el seu significat:  

 

Fer muts i a la …………………………..  .No obtenir allò que es pretén.  

Llançar la casa per la…………………….   .Callar.  

Pintar-s’ho a …………………………….  .No tenir les idees clares.  

Esvalotar el ……………………………..  .Excedir-se en les despeses.  

Confondre la gimnàstica amb la…………  .Posar desordre. 

 

5. Escriu cinc frases fetes que sàpigues i explica què volen dir: 
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