
Classe 10: 16/04/21 

Llibre: Unitat 3: 20, 21, 22, 28 

sèries 

https://www.netflix.com/es/title/80988860 

https://www.ccma.cat/tv3/merli/primera-temporada/fitxa/127201/ 

https://drive.google.com/drive/folders/1m9NpErZQ0p837GNdHtw9mCdF1hffR5k9 

 

24 Quin és el millor de la semana (classe) 

Les grafies j, g i tj, tg 

10:45:  són tres quarts d’onze 

 

09:30:  són dos quarts de deu 

10:50.  falten deu minuts per a les once 

 

11:17:   falten tres minuts per a un quart i cinc de dotze 

             és un quart i dos minuts de dotze 

 

Transforma els grups següents tornant-los a escriure en singular. 

els accidents – l’accident 

els aires –             l’aire 

les espines          -  l’espina 

els exemples       -   l’exemple 

els impostos   -     l’impost 

les incògnites     -  la incògnita              l’incògnita 

 

*les paraules femenines que comencen amb i—u àtones NO s’apostrofen 

 

les inclusions  -   la inclusión 

 

                         La Isabel -  La Inmaculada 

                       L’ Úrsula  -     L’ illa  

l’ Ismael 

 

La infermera     

L’ infermer   

els impermeables -  l’impermeable 

https://www.netflix.com/es/title/80988860
https://www.ccma.cat/tv3/merli/primera-temporada/fitxa/127201/
https://drive.google.com/drive/folders/1m9NpErZQ0p837GNdHtw9mCdF1hffR5k9
http://salt.gva.es/auto/ajuda-salt/puntuacio/les_grafies_j_g_i_tj_tg.html


les infusions   -   la infusió  

els insectes -  l’insecte 

les ombres -  l’ombra 

les impressions   -  la impressió 

les il·lusions -  la il·lusió 

 

els hotels   -  l’hotel 

Transforma els grups següents tornant-los a escriure en plural. 

pluja  -  pluges                    ja  -- ges 

amiga -  amigues                 ga---gues 

vaca  -  vaques                     ca--ques 

lleig  - lletjos                             ig---tj 

lluna -  llunes                       a---es 

xicot -  xicots   

tensió -  tensions 

cerca -  cerques 

llengua  -  llengües             gua---gües 

boig  -   bojos       botja  

plat - plats 

botiga -  botigues 

campió -  campions 

platja  -  platges 

Vaig a comprar a cal ca l’adroguer    

Marxem en direcció cap a el al nord. 

Porto un regal per a els als parents. 

No ens veurem fins a el al retorn 

Anem plegats fins al a l’estadi    

No ens hem vist des de el del gener 

No plou des del de l’hivern 

Abans de el del març ja estarà llest 

Després del de l’èxit 



No he passat mai per el pel Papiol 

Farem una visita a El al Pla del Penedes 

 

Exercici accentuació: 

agudes, planes esdrúixoles 

aguda: català 

plana: telèfon 

esdrúixola: fórmula 

 

Regles d’accentuació:  

Agudes: quan acaben amb vocal (a, e, i, o, u), as, es, is, os, us, en, in    anglès 

Planes: quan NO acaben amb vocal (a, e, i, o, u), as, es, is, os, us, en, in  telèfon  

Esdrúixoles: sempre:  pólvora 

cadira 

Vostè 

galetes 

es pentina 

és un home 

taller 

té molta sort 

 

te pentines  

música 

coixí 

roba 

esport 

fórmula 

Telèfon 

moble 

mòbil 

anglès 

pólvora 

cadira 



informàtic 

patates 

català 

independència 

àrab 

sopar 


