
Completa les sèries següents escrivint-hi les grafies que hi falten i busca el mot primitiu 

acabat en –TX o -IG: 

 

rajos: raig    

cartuTXera: cartutx  estiueJar: estiueig 

estoTJos: estoig  puJol: puig    

rebuTJar: rebuig  faGeda: faig    

roJor: roig   enuTJar: enuig 

escabeTXina: escabetx  safareGet: safareig   

capriTXos: capritx  miTJa: mig    

empaTXos: empatx  passeJar: passeig 

esquiTXar: esquitx  gavaTXos: gavatx   

assaJar: assaig   desiTJós: desig    

lleTJor: lleig   mareJar: mareig 

oreJol: oreig   boGeria: boig    

despaTXar: despatx 

 

 

Completa amb la grafia adient i fes un verb derivat: 

 

passeIG:  passejar   

goteIG: gotejar  blanqueIG: blanquejar 

gemeC: gemec/gar  llampeC: llampegar   

remoreIG: remorejar  parpelleIG: parpellejar  

desIG: desitjar   espurneIG: espurnejar 

 

Completa amb la grafia adient els espais en blanc de les frases següents: 

 

- El nen ha fet un dibuIX d’una bruIXa a dalt d’un vaIXell. 

- T’ho repeteIXen sempre: obri l’aIXeta més a poc a poc. 

- BaIXant, va caure i ara es queIXa de mal de cuIXa. 

- El dentista no s’atreveIX a arrencar-me el queIXal. 

- Agafa el guiX i corregeIX el problema de la pissarra. 

- Amb eIXa panXa que tens, no et coneIXia. 

- Amb aquesta disbauXa ens aIXafaran les caIXes de teIXits. 

- Passant per la reIXa m’he punXat la panXa. 

- Quan li agafen les rauXes és millor que se’n vaja a aIXafar el coIXí. 

- Una faIXa de terra divideIX el mar en dues parts. 

 



 

Completa amb IX/X o G/J: 

 

aGenollar-se  aIXafar  aJudar   aJuntament  

aIXecar-se  aJuntar   aIXeta   viGília 

vaIXell  viGilant  urGent   teIXit 

seIXanta  reGió   reIXa   proJecte 

Jaure   raJola   rebaIXar  reconéIXer 

Xiprer   Xifra   Just   Jurat 

Xiular   Gitano   Giravolt  Xarop 

Xarxa   Ginesta  Xèrif   Xamfrà 

Xest/Gest  Xàbia   Gerent   Xilofon 

Xativí   Jardí   Javelina  Xerés 

 

Completa i escriu el primitiu d’aquests mots que contenen els sons palatals i bifonemàtics 

que hem estat treballant: 

 

 

Complexió: complex  

  

coIXejar: coix   esbiaIXat: biaix   

OrtodòXia: ortodox  peIXater: peix    

engreIXar: greix  NaIXença: naixement   

perpleXitat: perplex  conveXitat: convex   

BaIXar: baix              anneXió: annex    

dibuIXar: dibuix  RefleXió: reflex  

guiXar:guix   enfaIXar: faixa    

BoIXet: boix   calaIXera: calaix   

conneXió: connex  CrucifiXió: crucifix   

proliXitat: prolix  afluIXar: fluix 

 

 

Completa amb la grafia adient i fes un derivat: 

 

xiular: xiulet   coIX : coixejar   

Xuplar: xuplador  Xarop: xaropet   

eXcursió: excursionista reIXa: reixeta 

punXa: punxar   Xut: xutar    

marXa: marxós   eXhalar: exhalació  

Xifra: desxifrar   eXplotar: explotació 

eXplicar: explicació  escorXar: escorxador   

teIXir: teixidor   eIXut: eixugar   

fluIX: fluixetat    refleX: reflexió 

  



 

Completa els espais en blanc amb X, S, CC, XC o XS: 

 

eStendre eXpressió eSprémer aCCelerar eXCedent diSCernir 

eXCel·lència eScalivar eXtensió eXclusió eXCessiu suCCedani 

aXioma  eXCels  heXàmetre eStranyar eStranger       eXCentricitat 

compleXitat eXSudació ortodòXia eXSangüe èXit  biXest 

 

 

Fes correspondre cada un dels mots següents a les definicions de més avall, i alhora, 

completa’l amb la grafia o grafies que hi convinga: 

 

reSSuSCitar  aCCés   aCCedir  eSCèptic 

reSurreCCió  eXCés   eXCedir-se  aSèptic  

eSpiar   eSpolsar  aSCeta   aCCepCió 

eXpiar   saCSó   aiXeta   saXó 

eXCepció  eXpulsar 

 

- Significat o sentit que es dóna a un mot: ACCEPCIÓ 

- Porta, escala que permet d’arribar a un lloc: ACCÉS 

- Vàvula que s’obri i es tanca amb la mà, acoplada a un orifici i que regula l’eixida d’un 

líquid o d’un fluid: AIXETA 

- Que hi ha absència de microorganismes patògens: ASÈPTIC 

- Persona que vol aconseguir la perfecció mitjançant l’esforç constant, la repressió de 

vicis i plaers, la mortificació corporal i la pregària: ASCETA 

- Tenir accés a un lloc: ACCEDIR 

- Disposat a dubtar: ESCÈPTIC 

- Tornar la vida a un mort: RESSUSCITAR 

- Observar d’amagat: ESPIAR 

- Llevar la pols: ESPOLSAR 

- Acte de sacsejar: SACSÓ 

- El que sobre o ultrapassa els límits establerts: EXCÉS 

- Extralimitar-se, passar-se: EXCEDIR-SE 

- El que sol tenir tota regla: allò que no la seguix: EXCEPCIÓ 

- Pagar una culpa, recuperar una falta: EXPIAR 

- Expel·lir, fer fora, traure: EXPULSAR 

- Reaparició, renaixement, reconstrucció: RESURRECCIÓ 

- Individu d’un antic poble germànic: SAXÓ 

 

 


