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Els enllaços

1. Encercla els enllaços que trobes en el text següent seguint el codi.

3. Completa les oracions amb els enllaços del quadre que corresponga en cada cas.

Reforç 
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Nom Data

Els enllaços són paraules invariables que serveixen per a unir paraules o grups 

de paraules. 

Les preposicions són enllaços que uneixen paraules amb el seu complement.

Les conjuncions són enllaços que uneixen paraules, grups de paraules  

i oracions entre si. Hi ha conjuncions copulatives, disjuntives i adversatives.

Recorda

roig  les preposicions  blau  les conjuncions

Nosaltres contra les panderoles

Mercé i jo hem començat una batalla contra les panderoles. 
Quan veiérem la primera, pensàrem que devia haver entrat a 
casa per la finestra. Mercé la va matar amb una granera, però 
a l’endemà en va aparéixer una altra. Probablement ixen del 
moble que hi ha davall la pica, perquè és un lloc humit en 
contacte amb les canonades.  
Les panderoles que ens visiten no són d’aquelles negres que  
hi havia abans, sinó d’aquelles roges i fastigoses que hi ha ara. 

 ni de

 sinó a

 ni contra

 i en

2. Explica la funció de cada classe de conjuncions.

  copulatives  

  disjuntives  

 adversatives  

■  Digues de quin tipus de conjunció són les següents i escriu una oració amb cada una.

  ni ( )  

 sinó ( )  

 o ( )  

 i ( )  

  El meu equip juga  el teu  aquesta pista.

  Aquest paraigua no és teu   Lluïsa.

    tu  jo sabem on va aquest avió.

  El pare  la mare han anat  vore els iaios.
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L’ús de x, tx i ig

1. Classifica les paraules següents segons el so de la x. 

2. Completa el text amb x, tx o ig.

3. Escriu una paraula de la mateixa família acabada en ig o tx, segons que corresponga.
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El so de la x de xiquet es pot representar amb les grafies x, tx o ig.

 S’escriu x a principi de paraula i després de consonant.

 S’escriu tx entre vocals o a final de paraula si els derivats porten també tx. 

 S’escriu ig a final de paraula si els derivats porten j/g o tj/tg. 

Recorda

 xut

 clòtxina

 peix

 xocolate

 coixa

 panxa

 despatx

 porxada

 xeringa

   rodejar

   bogeria

   bombardejar

   capritxós

   escabetxat

   passejar

   marejada

   despatxar

Un empatx d’orxata

Diumenge passat vam anar a visitar el monestir del Pu . Estava ple de iquets 

que anaven a fer la primera comunió i havien preparat una ocolatada per a la 

vesprada. Com que anàvem vestits per a caminar i carregats amb mo illes, feia 

lle  que ens quedàrem al convit i decidírem anar a Alboraia a fer-nos una  

or ata de ufa. Quan arribàrem a l’or ateria, teníem tanta fam que 

començàrem a fartar. Al final acabàrem tots amb un empa  increïble i hagueren de 

vindre a buscar-nos els pares amb co e, perquè no ens podíem alçar de la cadira!

    

    

    
Sona com en 

xarop o caixa

Sona com en 

xiquet o cotxe
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El sentit literal i el sentit figurat

1. Marca l’oració en què la paraula destacada té un sentit figurat.

3. Completa les oracions amb la paraula que corresponga en sentit figurat.

2.  Escriu el número de l’oració a què fa referència cada significat i digues si es tracta d’un 

sentit literal o figurat. 
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El sentit literal d’una paraula és el significat que té en origen. Per exemple, 

embarcar significa ‘entrar en un vehicle per emprendre un viatge’. El sentit 

figurat, en canvi, és el significat que adquireix una paraula a partir de l’ús 
expressiu que se’n fa. Per exemple, embarcar, en sentit figurat, significa  
‘posar-se en un negoci perillós o poc convenient’. 

Recorda

 El mar estava molt tranquil. 

 Aquest xic és un cel, ajuda a tots.

 És una màquina resolent problemes.

 Està immers en un mar de dubtes.

 Hui el cel està molt ennuvolat.

 El pare té una màquina d’escriure antiga.

1.   El detingut va cantar qui havia sigut 
el culpable en cinc minuts.

2.   El cor de l’escola va cantar una 
peça del meu compositor preferit. 

 Produir sons musicals amb la veu. 

 Sentit 

 Confessar una cosa per força. 

 Sentit 

1.   Tots pinten molt simpàtic el meu 
amic Víctor.

2.   Acabarem de pintar l’habitació en 
deu minuts. 

 Descriure com és una persona.  

 Sentit 

 Cobrir amb pintura.

 Sentit 

 Tinc una notícia : anirem de viatge a París. 

 Darrere aquesta  de dur hi ha un xic sensible.

 Héctor és un , està ací però no ajuda a res.

 Tinc una , perquè mai hem guanyat aquest equip.

■  Escriu una oració amb el sentit literal de les paraules anteriors.

espina

bomba

cara

moble
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Fer una reclamació

1. Llig la situació següent i respon. 

2.  Emplena ara l’imprés de reclamació amb les teues dades i exposa-hi els motius i la 

sol·licitud de la teua reclamació. Inventa les dades que necessites.
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Tots els dissabtes vas a un curs de  
natació a la piscina municipal de la localitat. 
Des de fa unes setmanes, la temperatura 
de l’aigua és més baixa que l’habitual  
i decideixes presentar una reclamació.

 Quina queixa has d’expressar? 

 Quina petició has de fer? 

FULL DE RECLAMACIONS

CENTRE  MUNICIPI 

DADES DEL RECLAMANT

COGNOMS  NOM 

DOMICILI   CP 

LOCALITAT   PROVÍNCIA 

TELÈFON    E-MAIL 

MOTIU DE LA RECLAMACIÓ

 

 

 

SOL·LICITUD

 

 

Localitat i data

,  de  de 20

     Firma:

132454 _ 0001-0109.indd   42 12/6/09   09:05:59


