
                                                                                  Fes correspondre les definicions amb els mots corresponents. Fixa’t com l’única 

diferència que hi ha entre elles és la pronunciació de la consonant bilabial (/b/) o 

labiodental (/v/): 

AVÍS/ ABÍS 

 

- Abisme, profunditat: ABÍS 

- Acció i efecte d’avisar: AVÍS 

 

BACA/ VACA 

 

- Plataforma acoblada al sostre d’un cotxe: BACA 

- Femella del bou: VACA 

 

BACANT/ VACANT 

 

- Plaça no ocupada: VACANT 

- Sacerdotessa de Bacus: BACANT 
 

BAGA/ VAGA 

 

- Nus o llaçada en forma d’anella: BAGA 

- Aturada laboral: VAGA 

 

BENA/ VENA 

 

- Vas saguini: VENA 

- Tira de teixit per embolicar una ferida: BENA 

 

VACIL·LAR/ BACIL·LAR 

 

- Derivat de bacil: BACIL·LAR 

- Dubtar:  VACIL·LAR 

 

 

VUIT/ BUIT 

 

- Nombre que ve després del set: VUIT 

- Espai no ocupat: BUIT 

 

 

VALL/ BALL 

 

- Excavació al voltant d’un castell: UN VALL 

- Acció de ballar: BALL 

- Fondalada entre dues muntanyes: UNA VALL 

 

 

 



VAN/ BAN 

 

- Ordre de l’autoritat, pregó: BAN 

- Es dirigeixen: VAN 

 

VAST/ BAST 

 

- Molt extens, dilatat: VAST 

- Groller, poc fi: BAST 

 

VEL/ BEL 

 

- Crit del be, de l’ovella: BEL 

- Teixit de tela fina : VEL 

 

VELL/ BELL 

 

- Bonic, formós: BELL 

- De molta edat: VELL 

 

 

 

BELLESA/ VELLESA 

 

- Ancianitat: VELLESA 

- Conjunt de gràcies que provoquen admiració: BELLESA 

 

 

VEURE/ BEURE 

 

- Engolir un líquid: BEURE 

- Percebre amb els ulls: VEURE 

 

VISÓ/ BISÓ 

 

- Mena de toro salvatge : BISÓ 

- Mamífer carnívor de pell molt apreciada: VISÓ 

 

BOGA/ VOGA 

 

- Moda, acceptació general: VOGA 

- Planta que viu vora l’aigua: BOGA 

 

VOLA/ BOLA 

 

- Cos massís i esfèric de qualsevol matèria: BOLA 

- Es trallada per mitjà d’ales: VOLA 

 

 

 



Totes les paraules porten B o V, però l’ortografia no coincideix amb la del castellà.  

Completa-les: 

 

 

advocat, prova, basc, rebolcar, arravatar, núvol, rebentar, avorriment, cavall,  

covard, embenar, oblidar, avortar, haver, mòbil, canviar, envestir, fava. 

 

Completa amb B/V: 

 

faVera, cerVellet, aBerrugat, corBera, moViment, faBàcia, nuVolada, cereBel,  

 

mòBil, Berrucària, còrVid, nuBècula, calVície, proVatura, aBietina, llaVigròs,  

 

calBa, proBabilitat, laBial, aVetosa. 

 

Completa amb B/V: 

 

aBella, ciVada, Bolet, raVe, roVell, herBa, caVall, trèVol, Voltor, Balena, escarBat, 

aVet, faVa, almíVar. 

 

Completa amb MB o NV i fes un derivat de cada mot: 

 

Ex: seMBlar: semblança. 

 

caNVi: canviar     eNVàs: envasar 

coMBustible: incombustible   aMBulant: ambulància 

eNVoltar: envoltori    eMBeinar: desembeinar 

coNVeni: convenir    eNVelat: envelar 

eNVervissar: vernís    eMBalar: desembalar 

miNVa: minvar     eMBafar: embafós 

tiMBal: timbals     boMBa: bombejar 

toMBar: tomb     iNVent: inventor 

eNVeja: envejós     eNViar: enviament 

coNVidar: convit     eMBestir: embestida 

 

* Qualsevol altre derivat s’escriurà amb les mateixes grafies. 

 

Completa amb B/V i escriu un verb que siga de la mateixa família: 

 

saBó: ensabonar     traVa: travar 

goVern: governar      diVisió: dividir 

diVersió: divertir-se     aVanç: avançar 

traVés: travessar      mòBil: mobilitzar 

Badall: badallar     aVortament: avortar 

endeVinalla:endevinar    comBat: combatre 

proVa: emprovar     espaVilat: espavilar  

treBall: treballar     toVa: estovar 

coVard: acovardir      Baf: embafar 

troBador: trobar     Volta: envoltar 



 

Completa les paraules amb B/V: 

 

 

Vidre, Biga, saBa, disBarat, toVallola, caBina, àlBum, núVia, taVerna, Bassa,  

 

adVocat, Baró, cascaVell, BaVa, caraVel·la, paVelló, gaVardina, arroVa, jaVelina, 

 

 siVella. 

 

Ompli els buits de les frases següents amb B o V, segons calga: 

 

- L’adVocat que representaVa el   Baró  de Montfort va demostrar que aquest no era 

un coVard com tothom pensaVa. 

- Vam entrar a aquella taVerna a prendre un  plat de  faVes. 

- No sabia que Pere  haguera viscut de menut al País Basc. 

-     Vaig haVer de callar-me el que pensaVa sobre el fet que li hagueren posat un cascaVell al 

gat. 

- Els aVets són uns arbres bastant comuns als nostres boscos. 

- Vull proVar l’automòBil aBans de comprar-me’l. 

- Eixe troBador estaVa considerat una persona molt sàVia. 

- Li va eixir un mal al llaVi de tant de menjar endíVies. 

- El caValler caValcaVa sobre el seu caVall. 

- T’has d’espaVilar si vols vindre al paVelló d’esports. 

- M’he deixat el telèfon mòBil en la taVerna on hem anat a prendre una copa pensant-

me que el duia a la gaVardina. 

- El tramVia que passaVa per Biscaia va en Vestir  un cotxe. 

- L’adVocat que vam contractar acaBaVa d’obtindre el títol en la Universitat de 

CòrdoVa. 

- Diumenge passat vam anar a Veure una exhibició de tamBors al paVelló municipal 

d’esports. 

- No pensaVa que et comportaries així. El que has fet és de ser un autèntic coVard! 

Mira que llevar-li el cascaVell al pobre gat perquè no el poguérem troBar! 

- L’adVocat que em representaVa la saBia    Ben llarga;  compaginaVa la saViesa 

amb acudits enginyosos: era poc proBaBle aVorrir-se amb ell. 

-  Com que treBalla per al goVern   Basc, parlaVa l’èuscar com un nadiu. 

- Qui és aquella dona tan esVelta que du un pintallaVis a la mà? Crec que la conec i 

ara me n’he oBlidat del seu nom. 



- Era una persona molt desimBolta, però poc espaVilada en informàtica; em 

reBentaVa que sempre que haVíem d’enViar un missatge empreguntara com 

s’escriVia l’arroVa! 

- Fa de cambrer en una tarVerna, però ara canViarà de faena; dilluns entrarà de proVa 

a la cafeteria del paVelló esportiu. 

 


