
ELS DOS SONS BARREJATS 
 

Emplena els buits de les oracions següents amb S, Z, SS, C o Ç i classifica després 

les paraules en la graella de més avall. Subratlla les excepcions:  

1. Darrere d'una esteSa de canyes molt espeSSa hi havia salZes i acàCies gegants.  

2. Al mig de la plaÇa es va trobar amb una sorpreSa, la seua goSSeta, de mirada 

dolÇa, era allí.  

3. A la banda del Sol, mirant el Cel, els oCells cantaven Suaument canÇons molt 

dolCes.  

4. Les alfàbegues creixien en groSSes mates dins dels coSSiols, que envoltaven els 

pedriSSos de la caSeta de Bétera.  

5. La seua adheSió va proporCionar coheSió al grup en el moment de prendre la 

deCiSió.  

6. L'elegànCia de la marqueSa, amb una bellíSSima capa de Seda, va sorprendre la 

duqueSSa.  

7. Estava convenÇut que les seues observaCions, molt conciSSes, no es quedarien 

en la superfíCie.  

8. Mentre ens endinSàvem en el jardí, notàvem l'olor intenSa dels roSers que 

traveSSava fins el camí.  

9. Va raScar l'arena polSosa fins deixar al deScobert un calZe de bronZe precióS.  

10. El bosc d'aprop de ma caSa tenia alZines Centenàries i roures altíSSims.  

11. Amb el pinZell, traÇà en el llenÇ ratlles horitZontals i senZilles que li servirien 

de baSe.  

12. El diSSident s'intereSSava molt per tots els aSSumptes tractats pel conSell.  

13. La tercera faSe de la miSSió conSisteix a traure els preSos del calabóS.  

14. L'emiSSió de gaSos tòxics, prop de la Zona protegida, tingué una repercuSSió 

fatal.  

/Z/ /S/ 

EsteSa, salZes, sorpreSa, caSeta, adheSió, 

coheSió, deCiSió, marqueSa, roSers, calZe, 

bronZe, caSa, alZines, pinZell, horitZontals, 

senZilles, baSe, faSe, preSos, gaSos, Zona 

EspeSSa, plaÇa, goSSeta, dolÇa, Sol, Cel, oCells, 

canÇons, dolCes, groSSes, coSSiols, pedriSSos, 

proporCionar, deCiSió, elegànCia, bellíSSima, 

duqueSSa, convenÇut, observaCions, conciSSes, 

superfíCie, intenSa, traveSSava, raScar, polSosa, 

deScobert, precióS, Centenàries, altíSSims, traÇà, 

llenÇ , diSSident, s'intereSSava, aSSumptes, 

conSell, miSSió, conSisteix, calabóS, emiSSió, 

repercuSSió 

EXCEPCIONS 

endinSàvem 



Encercla les paraules que tinguen la ESSA SONORA per diferenciar-les de les que 

la tenen SORDA. En ambdós casos, subratlla les paraules que siguen excepció a la 

regla general: 

 

oasi  zebra  bossa  dòcil  ceba  fusta   

 

donzella pessic  sorra  tresor  assaig  caserna  

 

dotze  faisà  cosina  passeig  depòsit  televisor  

 

bicicleta bressol  presó  arrissar  antesala piscina   

 

Ignasi  tossut  noblesa tassa  pòlissa  vellesa   

 

mosso  regalèssia trapezi  dolçor  jersei  transeünt  

 

jersei  botzina  llençol  conversa quinze  tretze 

 

endinsar conscient capsa  atzavara alzina  enfonsar  

 

Completa amb S/SS o C/Ç segons si el so és /Z/ o /S/: 

 
calZe coSa caSament de 

preSSa 
mestreSSa deSitjar deSembre diSSabte 

intereSSos camiSa carabaSS.a carniSSer matalaSSos maSia fraS.e dèSSet 
curioSitat coSí esgléSia coSidor moSSa polSera espeSSor groSSa 
flaSSada cerveS.a moSSegar franceSa neceSSari exploSió noSaltres gaSoSa 
goSar noSa goSSa MaSS/Ça carroSSa espoSar diviSió pallaSSo 

 

 Completa  el singular i escriu el plural dels mots segúents. Digues a quin so representa en 

el requadre gris: 
 

lluç /S/ lluços /S/ mas /S/ masos /Z/ fracàs /S/ fracassos /S/ 

llaç /S/ llaços /S/ nas /S/ nassos /S/ esperança /S/ esperances /S/ 

sis /S/ sisos /Z/ interés /S/ interessos /S/ dansa /S/ danses /S/ 

pis /S/ pisos /Z/ braç /S/ braços /S/ plaça /S/ places /S/ 

ús /S/ usos /Z/ accés /S/ accessos /S/ paisatge /Z/ paisatges /Z/ 

suís /S/ suïssos /S/ unça /S/ unces /S/ defensa /S/ defenses /S/ 

peça /S/ peces /S/ congrés /S/ congressos /S/ pas /S/ passos /S/ 
 

 Completa els buits amb la grafia alveolar més adient: 

 

- Els païSSos d’Europa han deSoït a BruSSel·les la supreSSió dels aranZels. 

- La teua diSSertaCió parteix de premiSSes falSes. 

- La TereSa m’ha explicat les seues viCiSSituds a FranÇa. 

- A l’Edat Mitja tot eren prinCeSes, baroneSSes, abadeSSes i marqueSes. 

- Els SaleSians eren l’orde ecleSiàstica que més predominava en aquella diòCeSi. 

- Van fer molta preSSió perquè no t’aSSabentares d’aquell epiSodi. 

- Al deSembre farem l’acCeptaCió de les obres: és impresCindible que hi estigues 

preSent. 



- He reSSeguit la tanca del roSer al Cirerer. 

- El múSic duia un diapaSó a les mans. 

- És una expreSSió ben inadmiSSible. 

- És impreSSionant la veloCitat que agafa. 

- El govern va ordenar la diSSoluCió de la manifestaCió dels diSS.idents. 

- Quan hi ha una diScuSSió sobre finanCes es poSa molt toSSut amb les seues 

teSis. 

- És el preSSumpte aSSaSSí. 

- L’anesteSista era una metgeSSa 

- En sinteSi: cal analitZar més expreSSivament la poeSia. 

- La teua deSídia és ben inadmiSSible. 

- On estan els impreSos per a sol·liCitar la viSita al muSeu? 

- En la proSòdia d’aquesta llengua el més difíCil són les naSals. 

- Eixia de miSSa de la baSílica i anava al caSino. 

- Els sants es guanyen el Cel amb el seu Zel per les ànimes. 

- Aquesta planxa de Zinc peÇa Cinc quilos. 

- La meua adheSió a la cauSa és sense discuSSió. 

- Dins del si de la comiSSió hi hagué una exploSió d’alegria. 

- Una leSió cerebral li dificulta l’expreSSió oral. 

- CaSimir sap fer l’analiSi gramatical a gran veloCitat. 

- Els païSSos d’ÀSia paSSen per greus criSis. 

Dels mots següents, encercla aquells que continguen un so sonor: 
SORDES: passeig, bicicleta, bressol, arrissar, antesala, piscina, tossut, tassa, pòlissa, 

mosso, regalèssia, dolçor, jersei, llençol, conversa, conscient, capsa, etcètera, 

dissidència, falcia, pressió. 

 

 

SONORES:cosina, dipòsit, televisor, països, presó, Ignasi, noblesa, vellesa, trapezi, 

botzina, quinze, tretze, endinsa, dotzena, transeünt, atzavara, alzina, enfonsar, corosió, 

mausoleu, prosàpia, paisatge, desídia, basalt,presagi, prosòdia, col·lisió, gaseta, 

disenteria, obesitat, rizòfag, aranzel, basílica, piezòmetre, idiosincràsia, asil, arrisió, 

geodèsia. 

 

 

Fes el plural dels mots següents parant atenció si en derivat conté una /s/ o una /z/: 

anís: anissos   gris: grisos   suís: suïssos 

nas: nassos   cas: casos   gas: gasos 

canemàs: canemassos  congrés: congressos  accés: accessos 

gros:grossos   repòs: repossos  calabós:calabossos 

nus: nusos    fos: fosos   tres: tresos 

anglés: anglesos   espés: espessos  cabàs: cabassos 

interés: interessos   matís: matissos  mes: mesos 

japonés: japonesos  pes: pesos   ros: rossos 

tros: trossos   arròs: arrossos   rus: russos 

ús: usos    dos: dosos   bus: busos 

 

 



Completa amb S o SS i posa si representen el so sonor /z/ o el so sord /s/: 

claSSe  / S    /  camiSa  / Z    /  neceSSari  /  S   / diviSió  / Z    / 

 

coSa /   Z  /  coSí / Z    /  carroSSa / S    / carniSSer  / S   / 

 

caSament   / Z    /  cerveSa   / Z    / carabaSSa / S    / coSidor   / Z    / 

 

de  preSSa   / S    / deSitjar   / Z    / esgléSia   / Z    / franceSa   / Z    / 

 

intereSSos   / S    / maSia  / Z   /  moSSegar   / S    / diSSabte /  S   / 

 

curioSitat  / Z    /  goSSera  /  S   / deSembre / Z    / dèSSet  / S    / 

 

flaSSada / S    /  exploSió  / Z    / fraSe  / Z    /  groSSa  / S    / 

 

mestreSSa  / S    /  espoSar  / Z    / espeSSor  / S    / gaSoSa  / Z    / 

 

matalaSSos  / S   /  moSSa / S   /  noSaltres  / Z   / pallaSSo /S/ 

 

Completa els espais buits amb la grafia més adient: 

- Els païSos d’Europa han deCidit a BruSSel·les la supreSSió dels aranZels. 

- La teua  diSSertaCió parteix de premiSSes falSes. 

- La TereSa m’ha explicat les seues viCiSSituds a FranÇa. 

- A l’Edat Mitjana tot eren prinCeSes, baroneSSes, abadeSSes i marqueSes. 

- Els saleSians eren l’ordre ecleSiàstica que més predominava en aquella 

diòCeSi. 

- Van fer molta preSSió perquè no t’aSSabentares d’aquell epiSodi. 

- Al deSembre farem l’acceptaCió de les obres: és impresCindible que hi 

estigues preSent. 

- He reSSeguit la tanca : del roSer al Cirerer. 

- El múSic duia un diapaSó a les mans. 

- És una expreSSió ben inadmiSSible. 

- És impreSSionant la veloCitat que agafa. 

- El govern va ordenar la diSSoluCió de la manifestaCió dels diSSidents. 

- Quan hi ha una discuSSió sobre finanCes es poSa molt toSSut amb les seues 

teSis. 

- És el preSumpte aSSaSSí. 

- L’aneSteSista era una metgeSSa. 



- En sínteSi: cal analitZar més expreSSivament la poeSia. 

- La teua deSídia és ben inadmiSSible. 

- On estan els impreSSos per a sol·liCitar la viSita al muSeu? 

- En la proSòdia d’aquesta llengua el més difíCil són les naSals. 

- Eixia de miSSa de la baSílica i anava al CaSino. 

 

 Completa el singular i escriu el plural dels mots següents: 

 

lluÇ: lluços   mas: masos   fracàs: fracassos 

llaÇ: llaços   naS: nassos   esperanÇa: esperances 

siS: sisos   interéS: interessos  danSa: danses 

piS:pisos   braÇ: braços   plaÇa: places 

úS: usos   accéS: accessos  paíS: països 

suíS: suïssos  unÇa: unces   paS: passos 

peÇa: peces  congréS: congressos  defenSa: defenses 

 

 
 


