
IES BELLVITGE 
DEPARTAMENT DE LLENGUA CATALANA I LITERATURA 
 
DEURES D’ESTIU 1r ESO 
 
Nom .......................................................................................... 
 
Aquests deures són obligatoris per a tots els alumnes. Comptaran per a la 
preavaluació del proper curs. Tant els alumnes que hagin de repetir com els 
que passin de curs amb la matèria suspesa els han de fer. Un cop realitzats els 
exercicis els fiqueu en un dossier i els lliureu a la professora el primer dia de 
classe del curs.  
És molt  recomanable que llegiu qualsevol mena de lectures i si podeu fer-ho 
en veu alta,  millor. 
 
 
Exercicis de gramàtica i ortografia: 
 
1. Completa aquestes sèries: 
 

m. s f. s m. p f. p 
oncle    
 geganta   
  contes  
 pianista   
   professores 
gall    
 
2. Completa aquests mots  amb els articles que falten: 
 
_______ informe -  ________   informació - _________ ungla -  ______ unió  
_______ únic   -  __________  intel·ligència - _________úlcera - ______ indi 
_______ infantesa - _______   infart  - ________  idioma  - _______    inicial  
 
3. Escriu aquests grups en femení i en plural (tant masculí com femení): 
 
a. el protagonista feliç 
______________________________________________________  
 
______________________________________________________  
b. l’amic noble 
______________________________________________________  
 
______________________________________________________ 
c. l’alumne xerraire 
______________________________________________________  
 
______________________________________________________ 



d. el turista belga 
______________________________________________________  
 
______________________________________________________ 
e. l’actor trist 
______________________________________________________  
 
______________________________________________________ 
 
 
4.  Acompanya cada nom amb un determinant i escriu una frase amb cada un: 
 
aula 
_______________________________________________________________  
institut 
_______________________________________________________________  
nit 
_______________________________________________________________ 
sabates 
_______________________________________________________________  
 
5. Escriu els números en lletres:  
 
467. _________________________________________________  
 
2328. ________________________________________________  
 
40379. _______________________________________________  
 
682194. ______________________________________________  
 
 

                         6. Escriu els gentilicis de: Castelló, Manresa, Perpinyà, Tortosa, Xile, Marroc,    
                                                                  Txèquia. 
                      ______________________________________________________________ 
 
                     _______________________________________________________________  
 
 

7. Escriu una frase amb el gentilici de l teu país i de la teva població d’origen.  
  
_____________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 



 
8. Classifica els mots segons que el timbre de la “e” i la “o” sigui obert o tancat: 
 

Pèl      /  és     /    ós   /     però   /   marquès   /     mengés    /   arròs    /    cafè     
Després   /   camió   /    només   /    pagès 
 

Oberts     Tancats 
               ___________________  ___________________ 
               ___________________  ___________________ 
               ___________________  ___________________ 
               ___________________  ___________________ 
               ___________________  ___________________ 
               ___________________  ___________________ 
 
9. Encercla les vocals neutres:  
 

El nen no ha après la lliçó de matemàtiques i per això ha suspès l’examen. 
 
 
10.  Escriu una paraula amb cada un dels dígrafs estudiats. 

 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
11.   Derivació:  
 
  A.  Forma els substantius derivats abstractes dels adjectius següents: 

                                    sol, amable, vell, fred, brut. 
    ___________________________________________________ 
    ___________________________________________________  
    ___________________________________________________ 
  
               B. Forma els substantius col·lectius derivats dels noms següents:  
                            pi, poma, gent, bèstia, branca 
    __________________________________________________  
                                    __________________________________________________  
                                    __________________________________________________ 
 
                         12. Completa els buits amb diftongs: 
 

   ag __ntar -  __re -  __tomòbil -  d__ res  –  cinq __nta -  c __tat -  fl __ta   
   freq __ent -  g __rdiola -  lleng __ta -  b __ra -  q __ta – trof __ - drap __re 

 
                        

 
 
 
 
 
 



13. Classifica els mots segons si contenen diftong creixent o decreixent.  
                           Separa  les síl·labes .  
 

D. Creixents D. Decreixents 
 
 
 
 
 

 

 
                        14. Completa els buits de les paraules amb A/E i classifica-les: 
 
                          boc__ -  espèci __  -  botig __ -  establ __ -  febr __ -  branc __ - caps___  
 
                          cart __ -  llibr __  -  monarc __ -  taxist __ -  carreter__ -  palet ___  
 
 
                         15. Fes el plural de les paraules de l’activitat anterior.  
                      __________________________________________________  
                      __________________________________________________ 
                      __________________________________________________  
                      __________________________________________________  
 
 
 
                        16. Fes el plural d’aquestes paraules: 
       carro - ...........................................  concurs - ........................................ 
      casc - ............................................  curs - ..............................................  
       estiu - ...........................................   llaç - ...............................................  
       text - ...........................................    bosc - .............................................        
       disc - ..........................................     passeig - ........................................ 
 

17.  Fes el mateix amb els mots següents: 
       botiga -....................................    plaça - .............................................. 
       platja - ....................................    coca - ............................................... 
       amiga -....................................    pasqua - ......................................... 
       peça - ......................................   monarca  -  ......................................  
 
 
 

18. Completa aquestes paraules amb el dígraf que correspongui. Separa-les 
per síl·labes. Encercla els dígrafs que se separen pel mig:    
 
à___ ila – carba___ a -  despa ___ ar  -  fe ___e -  oce___ aire  -  co ___ egi    
 
___ímica -  bru ___a –    cari ___ ós –  ca ____eta   

 
 
 
 



                         19. Accentua les paraules que calgui: 
 
        ametlla     caverna        Dublin             mataroni          princep 
        atic           clinica           esmorzar        metode            Ramon 
        autobus    colonia         examen           mobil               boto 
        bustia       despres        ningu               semola            dificil 
        sete          holandes       pastis             Remei             anaveu 

 
 
20. Classifica les paraules de l’activitat anterior: 
 

Agudes Planes       Esdrúixoles  
 
 
 
 
 
 

  

 
21. Classifica els substantius, adjectius i verbs d’aquestes frases: 
 

- L’ Anabel és una noia amb gran coordinació de moviments. 
 
- En Ben sentia admiració per la seva divertida germana. 

 
Substantius  Adjectius  Verbs 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
    

22. Analitza morfològicament tots els components dels enunciats. Digues si 
són sintagma o oració.  
 
     DOS BONS AMICS 
 
 
     ELS MEUS COMPANYS VAN FER UNA EXCURSIÓ MOLT BONICA 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
23. Converteix les formes verbals del present del text següent a l’imperfet: 

 
“ El pare sempre explica que el futur és a l’extrem d’un espagueti. 
  Només cal xuclar per arribar-hi.”   
 
_____________________________________________________  
_____________________________________________________ 
 

24.Converteix les formes del present del text al passat perifràstic 
 
“L’home dubta un moment. Arronsa les espatlles. Encén un cigarret.   
L’apaga i entra dins un cotxe de color crema.” 
 
_____________________________________________________  
_____________________________________________________  
 

 
25. Reescriu els titulars de diari següents, les paraules dels quals s’han 
apilotat. (Recorda’t d’aplicar-hi les regles de l’apostrofació i de la contracció)  
 

Elconsellerdeindústriaarribatardalainauguraciódelpolígon. 
  
                  __________________________________________________________  
 
  Quientrialauniversitatpagaràperelcapbaixmileuros. 
 

                   
           ____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Exercicis de redacció 
 
 (Presenta’ls en un full en blanc. Vigila l’ortografia i la puntuació) 
 
1.     Escriu una RECEPTA DE CUINA (Ha de contenir els ingredients i les 
instruccions de preparació)  
          
2.     Explica alguna activitat que realitzis a l’estiu ( viatge, colònies, cursets...)                
(Fes un text d’unes 15 ratlles). 
 
 

MOLT    B O N      E S T I U! 
 

 


