
la essa sorda /s/ 

      

Completa amb S/SS o C/Ç: 

 

Secret discurs persona centre carabassa cansat 

classe braç emissora definició dolços expressió 

felicitat ciri eficàcia llençol pastisser dissabte 

 

Uneix un element de la primera columna i un altre de la segona i forma paraules: 

 

a-  

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 
-gressió 
-gressor 
-missió 
-missor 
-pressió 
-pressor 

 agressió, agressor 

ad- admissió, admissor 

di- digressió, digressor, dimissió, dimissor 

e- emissió, emissor,  

im- impressió, impressor 

re- regressió, remissió, repressió, repressor 

trans- transgressió, transgressor, transmissió, transmissor 

ex- expressió 

pro- progressió 

com- compressió, compressor 

de- depressió, depressor 

 

 

 Escriu els superlatiu d’aquests adjectius: 

 

elegant  

 

+ 

 

-íssim 

-íssima 

-íssims 

-íssimes 

 elegantíssim, elegantíssima, elegantíssims, elegantíssimes 

antic antiquíssim, antiquíssima, antiquíssims, antiquíssimes 

ample amplíssim, amplíssima, amplíssims, amplíssimes 

complicat complicadíssim, complicadíssima, complicadíssims, complicadíssimes 

còmode comodíssim,  comodíssima, comodíssims, comodíssimes. 

 

 

Escriu el femení d’aquests mots: 

 

baró baronessa alcalde alcaldessa poeta poetessa abat abadessa 

duc duquessa jutge jutgessa comte comtessa metge metgessa 

 

Completa amb S o C: 

 

ciri cent cervell cigar celobert cérvol setrill cinc sivella 

cilindre celler cercle cinturó centre citar sépia cirera cèl·lula 

 

Completa amb S, SS, C o Ç: 

 

carnisseria avançar destrossa pòlissa solució forçut veloç braços 

adreça embaràs dissabte fiança llançar tassa cinta disfressar 

 

 

 



Completa els buits amb les formes de flexió que hi falten: 

 

dolç dolça dolços dolces 

capaç capaç capaços capaces 

feliç felic feliços felices 

veloç veloç veloços veloces 

rus russa russos russes 

gros grossa grossos grosses 

 

Uneix el sufix adient a cada paraula: 

 

abundant  

 

 

+ 

 

 

-ància 

-ència 

-ança 

-ença 

 abundància 

pacient paciència 

important importància 

intel·ligent Intel·ligència 

esperar esperança 

confiar confiança 

conéixer coneixença 

 

Totes aquestes paraules contenen el so d’ESSA SORDA. Col·loca’ls S/SS o C/Ç: 

 

assaig  raspall  esquirol  assassí 

 

segell  ací  llacet   cançó   

 

estruç  placeta  abadessa    baronessa    

 

Brussel·les discussió disseny  dissoldre   

 

Eivissa  amenaces avançar   cacera 

 

calcer  començar llançar    traçar            

 

arrebossar  arrissar   assutzena  carnisseria    

 

carrossa cassola  disfressar   excessiu   

 

etcètera  frontissa messies   metgessa    

 

açò  balança, capçalera   calces  

 

eriçó   façana   massa/maça             mostassa 

 

pissarra  pòlissa   regalíssia  tassa    

 

tossut   novençà peces    pinces    

 

plaça   puça   racisme  

 



Fes el plural de les següents paraules sabent que totes s’escriuen amb ESSA 

SORDA: 

 

Lluç- lloços   pas- passos   capaç- capaços 

 

Gos-gossos   arròs- arrossos   mos-mossos 

 

Ara fes el mateix però posant també la grafia al singular:  

pedaç:pedaços    espés:espessos   traç: traços 

llança: llances    braç: braços   avanç: avanços 

 

massís:massissos   glaç:  glaços   esforç: esforços  

 

capatà: capatassos   llaç:llaços   matalàs:matalassos  

 

comerç:comerços   lluç: lluços              descalç descalços 

 

tapís: tapissos               tros:trossos   amenaça:  amenaces 

 

vernís: vernissos   mos : mossos   balanç: balanços 

 

Torna a escriure els mots següents de manera correcta: 

entre+sòl: entresòl     contra+sentit: contrasentit 

sobre+saltar: sobresaltar    pre+supost: pressupost 

entre+suat: entresuat     ante+sala: antesala 

homo+sexual: homosexual    supra+sensible: suprasensible 

pre+sentir: pressentir     anti+sèptic: antisèptic 

hendeca+síl·lab: hendecasíl·lab   di+sèpal: disèpal 

re+sol : resol      a+sonant : assonant 

 Completa amb S o C: 

sentinella  cinc  silueta  celobert sépia  ceba 

singlot   sincer  cèntim  cirurgià séquia  ciri 

 

cim   cérvol  cigonya cirera  setrilleres cicle 

 

cerimònia  circuit  cigarret serraller simbomba cervell 

 



civada   simitarra cendra  cementeri seducció similar 

 

sedàs   circ  cigró  cendrer sivella  centre 

ciutat   sénia  cinta  simfònic cedir  secant 

circumferència sinistre  secret  set  simultani       celeritat 

 

cinturó   cinquanta secretari secta  sibil·la  sifó 

 

secundar  sidra  celestial siderúrgia cera  símbol 

 

cep   ciment  simetria seda  cilindre cereal 

 

cisellar   cisterna cínic  

 

 

Completa amb S/SS o Ç i fes un derivat: 

 

pedaÇ: apedaçar   espéS: espessor   traÇ: traçar 

llanÇa:llançar    arròS: arrossos   braÇ: bracet 

avanÇ: avançar   massíS: massissos   glaÇ: glaçons 

esforÇ: esforços   capatàS: capatassos   llaÇ: llaços 

matalaS: matalassos   comerÇ: comerciant   lluÇ: llucet 

descalÇ: descalçar   tapíS: tapissar    troS: trossejar 

amenaÇa: amenaçar   verníS: envernissar            moS :mossegar 

 

 

Completa amb S/SS o C/Ç i fes un derivat: 

 

lliÇó: alliçonar    estaCió: estacionar 

canÇó: cançoner    peÇa: apedaçar 

feliÇ: felicitat     enCert: encertar 

boSSa: bosseta    balanÇ: balancejar 

oCell: ocellet     panSa: pansit 

raÇa: racisme     claSSe: classificar 

conSell: aconsellar    toSSut: tossuderia 

perSona: personificar    traÇa: traçar 

atroÇ: atrocitat    danSa: dansaire 

poliCia: policíac    funCió: funcionar 

 

Completa els espais buits de les frases següents amb S/SS o C/Ç: 

 

- Una pòliSSa de Cinquanta euros. 

- La mestreSSa va ficar a la boSSa la cabeÇa d’alls. 

- La teulada era de piSSarra i la faÇana arreboSSada. 

- Al  Circ hi havia un pallaSSo que feia anar una puÇa en biCicleta. 



- Tenia molta preSSa per comenÇar mediCina. 

- DiSSabte va ingreSSar al calabóS. 

- L’eriÇó avanÇava senSe fer gens de freSSa. 

- Els llenÇols encara no s’han aSSecat. 

- VacanCes a CòrSega. 

- PotSer us ho enSenye  pel seu aniverSari. 

- L’ambulànCia no cabia dins l’aScenSor. 

- L’aSSaSSí es va disfreSSar per a fugir. 

- El pastiSSer té una goSSa ben manSa. 

- No hem enCertat l’excurSió. 

- La garSa va destroSSar tot el Sembrat. 

- Vicent va tancar la persiana de l’entreSòl. 

- La duqueSSa es va reSSentir de la seua malaltia. 

- Tenim l’esperanÇa que no es faCen malbé les Cebes. 

- No pots fer el peSSebre senSe molSa. 

 

Fixant-te bé en la lletra que escrius al primitiu, completa el derivat: 

Sec: aSSecar    Segur: aSSegurar  Cec: enCegat 

Semblant: SemblanÇa  Senyal: aSSenyalar  Cert: enCertar 

Seure: aSSeure   Cel: Celestial   Set: aSSedegat 

Sentir: aSSentir   Signar: aSSignar  Cera: enCerar 

SoCi: aSSoCiar   Sol: aSSolellat  Suau: aSSuaujar 

Cercle: enCerclar   Símil: aSSimilar  So: aSonant 

Citar: reCitar    Sopar: reSSopar  paS: repaSSar 

Escriu el derivat dels mots següents: 

tapís: tapissos    ingrés:ingressos  tos: tossos 

esbós: esbossos   embús: embussos  ros: rossos 

espés: espessos   vernís:vernissos  ris: rissos 

concurs: concursos   fals: falsos   tros: trossos 

interés: interessos   procés: processos  gros: grossos 

pols: polsos    confés: confessos  massís: massissos 

 

 

 


