
Ompli els buits de les oracions següents: 

 

- Si no vols Embrutar-te, no Entenc per què Encens el foc. 

- Els Espinacs s’han quedat Eixuts. 

- Escolta, no Estires tant, que trencaràs el llEnçol! 

- Es menja un pa sEncer i es queda tan llEuger. 

- Va caure un bac per l’Escala  de l’Escola i ara puja a la classe 

amn l’Ascensor. 

- Li fan molt de mal els quEIxals però no vol anar al dentista. 

- Quan he Obert els ulls, Encara llEganyós i sense massa 

conEIxement, he vist tota l’habitació plena de flors i, la veritat, 

no Entenia per què. 

Escriu al costat de casdascuna d’aquestes paraules un substantiu de la mateixa 

família lèxica que tinga les terminacions –ança/-ença o –ància/ència: 

  

 

concordar /concordança  perseverar / perseverança   aparent/aparença  

 

conscient /consciència    creure/ creença    vigent /vigència  

 

Fixeu-vos en aquesta llista de paraules (completa-les amb la vocal adequada): 

 

 afAitar     Emparar     rigOrós 

 

 Ambaixada    Enyor     ritUs 

 

 arrAvatar   escOpir    riU 

 

 assAssinar   escrúpOl    rObí  

 

 assEmblea   esdrúixOl    rOí 

 

 ateneU    espàrrEc    rOssinyol 

 

 atOrdir    europeU    sAnefa 

 

 Avaluar   jOglar     SOfrir  

 

 bOrdell   mAlEnconia    sOspir 

 

 brúixOla   marAgda    sUbornar 

 

 bUfetada   mEravElla    sUfocar 

 

 bUtlletí   monEstir    sUpèrbia 



 

 bUtxaca   mUntanya    sUport 

 

 cacaU    mUntar    sUportar 

 

 cànEm    plOma     tOmbar 

 

 capítOl    pOdrir     tOrbar 

 

 cObrir    pOls     tOrró 

 

 cOmplir   porUs     trEball 

 

 correU    ràfEga     triOmf 

 

 crOada    rAncúnia    trofeU 

 

 dAvall    ravE     tUrmell 

 

 Efeminat   resplEndor    tUrmentar 

 

 rÈtol    retOlador    vErnís  

 

 calOrós   Infermera    temOrós 

 

 diabetIs   jOventut    cartOlina 

 

 segurEtat   acordIó    escalopA 

 

lAtrina    amEtista    Eruga 

 

 Estella    gElea     honestEdat 

 

 orfEnat   santEdat    cIment 

 

 contemporànIa  declivI     desImboltura 

 

 làctIa    nuclI     penIs 

 

 sobIrania   TunIs     bOrdell 

 

 calOrós   carOlina    cOlobra 

 

 cònsOl    cOrba     drogOaddicte 

 

 estrafOlari   HOngria(hOngarés)   mOnyó 

 

nOdrir    Ordir     pèndOl 

 

rOssinyol   ROmania    tambOret 



Completa cada paraula amb a o e: 

 

Feia una resplEndor en aquell rAcó! 

L’edifici de l’Ambaixada és una mEravella. 

Com m’Enyore! 

Aquesta sAnefa s’hauria d’ EnvErnissar. 

L’assEmblea s’ Emparà en la força de la raó. 

El vErnís fa estErnudar. 

L’Ambaixador Avaluà amb rAncor el trEball fet. 

L’assAssí atacà amb una ràfEga de metralladora. 

El sErgent té mal geni però trEballa amb honest dat. 

Sa SantEdat resplEndia de goig. 

No pogué afAitar-se perquè l’avAria deixà la casa sense corrent. 

Sóc dAvant del port de SArdenya. 

El sErgent cridà: -Que passe l’assAssí sEgüent! 

Ha fet un bon trEball en el servei de segurEtat. 

La rEsplendor del sol enlluernava l’estEndard. 

El meu cosí Enyorava el silenci del monEstir. 

S’arrAvatà amb violència i l’assEmblea es dissolgué. 

He EnvErnissat la sAnefa de l’habitació. 

L’Ambaixada ha quedat com una petita mEravella. 

Contractà dos assAssins perquè es feren càrrec de la revEnja. 

Aquest monEstir és una mEravella de l’arquitectura medieval. 

Aquell rAcó guanyarà molt si hi pintes una sAnefa. 

 

Corregeix les errades que trobes en aquestes oracions: 

 

Passe l’estiu en un rAcó de SArdenya. 

Aquests espàrrEcs són una mEravella. 

L’Ambaixador s’afAitava en una cel·la del monEstir. 

Sóc dAvant del monEstir de Pedralbes. 

El sErgent detingué l’assAssí dAvant l’ambaixada. 

Ningú no ha Avaluat encara el cost de l’avAria. 

El capellà s’Emparà en el secret de confessió. 

La resplEndor del sol mEravella els estrangers. 

 

Ompli cada buit amb o o amb u: 

 

Les mUntanyes de l’Empordà ens porten la tramUntana. 

La jOventut de l’ateneU es n dreix de bOtifarres i tOrró. 

És un tUrment veure els rOssinyols rOstits. 

El cònsOl de ROmania és del tot estrafOlari. 

No cOmplia amb els ritUs, era un descregut. 

SOspirava tOrbat pel record de les jOguines de la infantesa. 

Estava avOrrit de menjar assOrtits d’embOtits. 

MUntava i desmUntava els mobles, era rigOrós i pOlit. 

Hi ha un rètOl que indica el camí d’HOngria. 

 

 


