Nom i cognoms:
Data:

Els determinants demostratius i possessius
Recorda
Els determinants demostratius són paraules que acompanyen els noms i indiquen
si un objecte, una persona o un animal és a prop o lluny de la persona que parla.
Teus, teva, meva... són determinants possessius: acompanyen els noms i
indiquen de qui és l’objecte o la persona a què ens referim.
1. Observa i completa amb un determinant demostratiu.

2. Completa amb els determinants possessius.

3. Completa amb el possessiu i el nom.
 La mare del meu pare és la _____________________________________ .
 La germana de la teva mare és la ________________________________ .
 Els fills del germà del seu pare són els ____________________________ .
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4. Busca a la sopa de lletres els determinants demostratius i escriu-los.

5. Completa amb un determinant demostratiu.
 ____________________ porta d’aquí esta tancada, haurem de sortir per l’altra.
 M’agraden ____________________ sabates d’allà darrera.
 ____________________ nois d’aquí al costat són molt amables.
 No veig ____________________ rètol d’allà, em pots dir què hi posa?
6. Completa amb el determinant demostratiu o possessiu que convingui.
 ____________________ senyora és la ____________________ mare.
 Veus _________________ home que hi ha allà? És el _________________ avi,
el de la Sandra.
 ___________________ diners serviran per comprar el ____________________
berenar, per a mi.
7. Completa la taula amb els determinants demostratius que falten:
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Nom i cognoms:
Data:

Els determinants numerals
Recorda
Els determinants numerals poden ser de dos tipus:
 Els que indiquen una quantitat exacta (un, dos, deu). Són els cardinals.
 Els que indiquen l’ordre en què se situen les coses (primer, segon, sisè).
S’anomenen ordinals.
Com que són determinants, concorden en gènere i nombre amb el nom que
acompanyen.
1. A partir de la il·lustració, completa:
 El ____________ nen de la cua és alt i ros.
 La ____________ persona de la cua és pèl-roja.
 El ____________ nen duu ulleres.
 El nen ros porta ____________ flors.
 El nen de les ulleres porta ____________ monopatí.
 Són ____________ nens i ____________ nenes.
2. Respon les preguntes següents utilitzant numerals:
Exemple  Quants germans tens? Tinc dos germans: un nen i una nena.
 A quin número del carrer vius?
 Quin curs fas?
 Quants nens i nenes sou a classe?
 Quants anys tens?
 Quants mestres tens, en total?
3. Copia les frases i escriu amb lletres els numerals que hi apareixen. Després,
classifica’ls.
 Puja al 1r _______________ pis i baixa al 6è _______________
 Tinc 2 _______________ germans.
 Treballa 5 _______________ dies per setmana.
 Va arribar l’11è _______________, però va acabar la cursa.
cardinals

ordinals

Escola Pompeu Fabra - Cicle Mitjà - 3r - Català - La família dels determinants

3

Els determinants quantitatius i indefinits
Recorda
Els determinants són paraules que acompanyen i modifiquen el nom. Entre d’altres,
n’hi ha de:
• Quantitatius, que indiquen una quantitat poc concreta (gens, molt, bastant...).
• Indefinits, que acompanyen un nom sense concretar-lo (algun, cada, altre, un...).
1. Subratlla els determinants quantitatius i indefinits de les oracions següents:
 Hi ha prou suc per a tothom.
 No hi ha gaire feina per fer a casa
 Tens pocs llibres d’aquest tema.
 Hi has posat massa pebre.
 No hi ha cap persona disposada a ajudar-nos?
2. Escriu les formes de cada determinant corresponents a cada columna:
masculí
singular

femení
plural

singular

plural

altre
una
bastants
poques
molt
alguna
3. Encercla els determinants quantitatius i indefinits que no varien de gènere ni
de nombre:
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