
Classe 11: 28/10/20 

Exercicis: Unitat 2:  14, 15,  

Gramàtica: 140 

Formació de plurals en català 

 

Gua---gües  paraigua -  paraigües  

ig—tj  lleig--letjos 

Repàs exercici 10 pàgina 24 

Prim Prima   prims primes 

Alt Alta Alts altes 

Baix Baixa Baixos Baixes 

Ros Rossa Rossos Rosses 

Gras Grassa Grassos Grasses 

Maco Maca Macos maques 

Moreno Morena Morenos Morenes 

Lleig   ig----tj Lletja Lletjos Lletges 

 

Repàs exercici 13 pàgina 25 

Germà – germana – germans – germanes 

cunyat – cunyada – cunyats – cunyades 

nebot – neboda – nebots – nebodes 

avi – àvia – avis – àvies 

cosí – cosina – cosins – cosines 

gendre – nora – gendres – nores 

sogre – sogra – sogres – sogres 

Exercicis online de plurals: 

http://enxaneta.info/activitats/plural/18/0:  12, 16, 90 

 

 

http://enxaneta.info/activitats/plural/18/0


Els possessius 

El meu, la meva, els meus, les meves 

El teu, la teva, els teus, les teves 

El seu, la seva, els seus, les seves 

El nostre, la nostra, els nostres, les nostres 

El vostre, la vostra, els vostres, les vostres 

El seu, la seva, els seus, les seves 

Exercici possessius: https://cepacatala.wordpress.com/2014/11/12/exercicis-de-possessius/ 

Exercicis Possessius Català 

1. _______El meu_____ oncle (de mi) i _____la teva_______ cosina (de tu) són germans. 

2. _______La seva_____ botiga (d’ella) és més gran que _____la nostra_______ (de nosaltres). 

3. _____La meva_______ núvia (de mi) no té __els teus__________ llibres (de tu) d’història. 

4. Quin és ____________ objectiu (de vosaltres) vital? ____________ objectiu (de nosaltres) 

vital és ser completament independents. 

5. ____________ fills (d’ells) parlen català, castellà i anglès. 

6. ____________ casa (de nosaltres) és a tocar ____________ (la de vosaltres). 

7. ____________ professor (de mi) de portugués és brasiler. 

8. ____________ cambra (d’ells) té un llit molt gran 

9. ____________ germà (de mi) i ____________ (de tu) tenen la mateixa edat. 

10.____________ cap (de vosaltres) és l’home de ____________ germana (de mi). 

Volia escriure’m 

 

 

https://cepacatala.wordpress.com/2014/11/12/exercicis-de-possessius/

