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Nom i cognoms: 

Data: 
 

L’article i els determinants demostratius 
 

Recorda 

Els articles són paraules que acompanyen el nom i n’indiquen el gènere i el 
nombre. 
Els articles el, en i la s’apostrofen davant les paraules que comencen amb vocal o 
h: l’onada, l’habitant. 

 
1. Llegeix el text i classifica els mots destacats. 

  

 En Miquel i la Marta fan el treball de Coneixement del medi plegats. Acostumen a 
treballar junts i els seus companys els envegen perquè fan un bon equip. Les 
amigues de la Marta es queixen perquè elles també voldrien treballar amb ella. 
L’amistat, però, no és bàsica per trobar un bon company d’equip. 

  

 masculí femení 

singular   

plural   

 
2. Escriu l’article corresponent davant de cada nom. 
 

 ____ ombra 

 ____ matèria 

 ____ Martí 

 ____ Ignasi 

 ____ Pirineus 

 ____ muntanyes 

 ____ interessos 

 ____ sargantanes 

 ____ maquinària 

 ____ pentàgon 

 ____ bèstia 

 ____ amigues 

 
3. Fixa’t què passa als exemples següents i completa la sèrie: 
 

 l’informàtic    la informàtica 

 l’humorista    la humorista 

 l’il·lustrador   la ______________________________ 

 l’universitari   ________________________________ 

 l’historiador   ________________________________ 
 

 Encercla la síl·laba tònica dels noms. 
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4. Respon: 
 

 Per quines lletres comencen tots els noms de l’activitat anterior? 
 

 
 Comencen amb síl·laba tònica o àtona? 

 

 
Recorda 

L’article la no s’apostrofa quan el nom que porta a continuació és femení i 
comença amb i-, u-, hi- o hu- àtones, com per exemple: la Irene, la unitat, la 
història... 

 
5. Escriu l’article corresponent. 
 

 ___ indústria 

 ___ intransigència 

 ___ urgència 

 ___ intel·ligència 

 ___ humor 

 ___ intenció 

 ___ il·lusió 

 ___ unanimitat 

 ___ humitat 

 ___ unicorn 

 ___ histerisme 

 ___ huracà 

 

6. Fixa’t en les paraules destacades i digues quina expressa proximitat i quina, 
llunyania. 

 
 

 

 
Recorda 

Els determinants són paraules que modifiquen el nom que acompanyen. 
Els demostratius indiquen proximitat o llunyania respecte a la persona que els fa 
servir. 

 
7. Completa la taula. 
 

a prop de qui parla lluny de qui parla 

masculí femení masculí femení 

__________ camí __________ carretera __________ poble __________ ciutat 

__________ carrers __________ places __________ barris __________ vies 
 


