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ACTIVITAT 10 

L’APÒSTROF I LES CONTRACCIONS 

 

Aquí tens les solucions de l’activitat 10.  

Corregeix correctament i espero que ho hagis fet tot, 

molt bé !! 

 

 Pots llegir i fer la pàg. 182 del llibre de català. 

 Ara, copia i completa la norma ortogràfica: 

- Els articles el i la s’apostrofen davant d’una paraula que comença amb 

vocal o h muda. 

 

 Fixa’t en aquestes paraules i en l’article que les acompanya i contesta: 

 

  la idea   la unitat  la història 

  la il·lusió la universitat  la humanitat 

 

 Què tenen en comú? Fixa’t en el gènere, en la primera vocal i en síl·laba 

tònica. 

Totes aquestes paraules tenen en comú que són femenines, comencen amb 

i, u, hi o hu àtones. 

 

 Llegeix en veu alta aquestes oracions i fixa’t en les paraules destacades: 

 

- Aquesta actriu és de Hollywood - Aquesta camisa és d’home. 

- La Laia va disfressada de hippy. - Aquí fa pudor d’humitat. 

 

 Ara contesta: 

 . En quins casos la lletra h és mudo i en quins no? 

La lletra h és muda en “camisa d’home” i “fa pudor d’humitat” i no és 

muda és una h aspirada en “de Hollywood” i “de hippy”, són dos 

anglicismes. 

. Quan s’apostrofa la preposició de i quan no s’apostrofa? 

La preposició de s’apostrofa davant de vocal o h muda i no s’apostrofa 

davant de h aspirada. 
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 També pots fer en el mateix llibre els exercicis següents: 

 

nº 1 pàg. 183 - Llegeix el text i digues a quina de les combinacions següents 

correspon cada una de les paraules destacades: 

      1       2    3     4 

  de + el  de + els a + el  a + els 

 

Els pobles ibers van ocupar les costes del (1) sud i de l’ (1) est de la península 

ibèrica des del (1) segle V aC. Al (3) nord de l’Ebre, aquests pobles tenien algunes 

característiques culturals en comú, com la llengua i l’escriptura, el domini de la 

metal·lúrgia del ferro i del (1) torn de terrissaire i l’economia bàsicament agrícola. 

La base de l’organització social dels (2) ibers era la tribu. 

 

nº 2 pàg. 183 - Copia i completa el text següent amb els articles i les contraccions 

que hi falten: 

Encara que la història de la Terra comença amb la formació geològica del globus 

terrestre i que la història de la humanitat comença amb l’aparició del gènere homo, 

s’ha limitat tradicionalment l’ús de la paraula història per a referir-se als períodes 

que ens són coneguts per mitjà de les fonts escrites. 

 

nº1 pàg. 184 - Copia les paraules següents i escriu-hi al davant la forma de 

l’article corresponent: 

 l’ungla   la injecció  la humitat  l’oli 

 la universitat  l’ostra   l’aeroport  l’institut 

 la humanitat  l’heura   l’esmorzar  l’escombra 

 l’enciam  l’aigua   la una (hora)  l’habitació 

 l’Índia   l’església  la història  la indústria 

 

nº 2 pàg. 184 - Identifica els errors de les oracions següents i copia-les 

correctament: 

A.- Vam anar a el cinema amb la Marta. 

A.- Vam anar al cinema amb la Marta. 

 

B.- Va per el carrer i no vigila. 

B.- Va pel carrer i no vigila. 

 

C.- Hem anat a ca el Joan a dinar. 

C.- Hem anat a cal Joan a dinar. 
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D.- Avui he anat a casa de els avis. 

D.- Avui he anat a casa dels avis. 

 

E.- Aquest llibre és de el Marc. 

E.- Aquest llibre és del Marc. 

 

F.- Hem trucat a ca els oncles i no hi havia ningú. 

F.- Hem trucat a cals oncles i no hi havia ningú. 

 

nº 3 pàg. 184 -  Copia i completa les oracions següents amb els articles 

(apostrofats o no) i les contraccions que hi falten: 

A.- Avui a la una m’he trobat l’Esperança pel/al carrer del Clot. 

B.- La història de la humanitat és plena de contradiccions. 

C.- Segons la invitació, hem d’esperar-nos al hall de l’hotel. 

D.- L’hipopòtam del zoo sempre té la boca oberta. 

E.- El sopar és cal Molins, el millor restaurant del barri. 

F.- L’arqueologia estudia les antigues cultures humanes. 

G.- M’agradaria anar de viatge a l’illa de Madagascar. 

                               

nº 6 pàg. 185 - Copia i completa la norma ortogràfica: 

 Les paraules a, de, per o ca formen una contracció quan coincideixen amb 

els articles masculins el i els. 

 En canvi, no formen una contracció quan l’article el va apostrofat. 

 

nº 3 pàg. 189 – Relaciona les dues columnes: 

 

  per + el    va pel carrer 

  ca + els   arriba a cals avis 

  de + els    el pis dels pares 

  per + a + el   el compra per al mestre 

  per + a + els   ho porta per als companys 

  per + els   camina pels carrers 

  ca + el    vaig a cal pare 

  de + el    vinc del pis 

  a + el (s)   anirem al cine 

 (equivocat sobra una essa) 

      


