
DEURES ESTIU 3r ESO 

 

1- Cerca tres mots polisèmics i justifica per què ho són. 

 

 

2- Esmenta si els presents mots són polisèmics o no: 

mon, copa, torre, banc, moll, colònia, comèdia, collar, cap, besar. 

 

 

 

 

3- Totes aquestes paraules contenen el so d’ESSA SORDA. Col·loca’ls 

S/SS o C/Ç:  

a____aig ra___pall e___quirol a____a____í ____egell a____í lla____et 

can____ó estru___ pla____eta abade___a barone___a Bru____el·les 

discu____ió di___eny di____oldre Eivi___a amena____es avan____ar 

ca___era cal___er comen____ar llan____ar tra___ar arrebo___ar arri___ar 

a____utzena carni____eria carro____a ca___ola disfre____ar exce___iu 

et___ètera fronti___a, me___ies metge____a a___ò balan___a, cap____alera 

cal___es eri____ó fa____ana ma____a mosta___a pi____arra pòli___a 

regalí___ia ta____a to___ut noven___à pe___es pin___es pla___a pu___a 

ra___isme 

 

4- Completa amb S o C: 

 

 ___entinella ___inc ___ilueta ___elobert ___épia ___inglot ___incer ___èntim 

___irurgià ___équia ___iri ___im ___érvol ___igonya ___irera ___etrilleres 

___icle ___erimònia ___ircuit ___igarret __erraller ___imbomba ___ervell 

___ivada ___imitarra ___endra ___ementeri ___educció ___imilar ___edàs 

___irc ___igró ___endrer ___ivella ___entre ___iutat ___énia ___inta ___imfònic 

___edir ___ecant ___ircumferència ___inistre ___ecret ___et ____imultani 

___eleritat ___inturó ___inquanta ___ecretari ___ecta ___ibil·la ___ifó 

___ecundar ___idra ___elestial ___iderúrgia ___era ___ímbol ___ep ___iment 

___imetria ___eda ___ilindre ___ereal ___isellar ___isterna ___ínic ___eba 

 

5- Completa amb G/J o TG/TJ. Recorda que en una mateixa família de 

paraules no poden alternat la grafia simple amb el diftong: 

bate....ar__________bate....em asse...ar_____________ asse...em 

via...ar___________ via...ge bande....ar____________ bande...em 

allo...ar__________ allo...em colpe...ar ____________ colpe...em 



pu...ar____________ pu...em avanta...ar ___________ avanta...e 

assa...ar__________ assa...ista desi...ar______________ desi...e 

encota...ar________ cora...e enve...ar______________ enve...em 

passe...ar_________ passe...em ultra....ar_____________ ultra...e 

rebu...ar__________ rebu...em pu...ar________________ pu...em 

mare...ar___________ mare...em trosse...ar_____________troce...em 

plante...ar____________ plante...em plu...a_______________ plu...es 

xafarde...ar __________ xafarde...em cue...ar _______________ 

cue...em 

 

6- Completa amb G/J o TG/TJ:  

- Entre els ordes reli....iosos hi havia els dominics, els ...erònims i els ...esuïtes. 

- Més val que aneu pro...ectant la vostra ...ublilació.  

- Si el cap de setmana hi haurà o no plu...es són només con...ectures.  

- Tenia una tar...eta que li permetia via...ar en un ...et privat ma...estuós.  

- La tra...ectòria del pro...ectil estava amagada en un ...eroglíflic. 

 - Era tan ...elosa que, quan va descobrir que el còn...u...e flirte...ava amb altres, 

es va plante...ar ven...ar-se’n.  

- Els mi....ans de comunicació han aire...at les investigacions per a distin...ir entre 

l’ADN propi i alié dels animals extin...its. 

 

7- Analitza sintàcticament aquestes oracions com fem a classe. 

 

Aquesta tarda han vingut els cosins d’en Guillem.  

 

 

La Laia comptava amb l’ajut dels seus pares.  

 

 

Hi ha alguna habitació lliure en aquest hotel?  

 

 

En Gerard es recorda de les festes major del poble natal.  

 

 

Li van rentar les samarretes de màniga curta amb lleixiu.  

 

 

En Roc s’ha tornat molt superb.  

 

 



Són teves, les arracades de sobre la taula?  

 

 

La mare s’adonava de les preocupacions del fill.  

 

 

Van cometre l’assassinat amb una arma blanca molt afilada.  

 

 

El conveni dels treballadors va ser aprovat unànimement per l’equip directiu.  

 

 

Els veïns avui anaven molt elegants.  

 

 

Què vols?  

 

 

Li van dir tota la veritat. 

 

 

8- Col·loqueu l’article davant dels mots següents:  

____herba ____ena ____hulla ____hipoteca ____indústria ____hoquei 

____iode ____esmòquing ____urna ____Índia ____himne ____11 

____infermeria ____illa ____universitat ____única ____hipertensió 

____hiena ____iogurt ____XI ____iaio ____il·lusió 

 

9- Torneu a escriure els grups següents en singular:  

 

les ungles    els ianquis    les importàncies  

els hospitals    les úlceres    les innovacions  

els humoristes   les intencions   els iugoslaus  

les universitats   les economies   les esperances  

les ideologies   les immoralitats   les hienes  

els iogurts    les intrigues    les emes  

 

10- Escriviu “el”, “la” o “l’”, segons que convinga, en els espais buits de 

les frases següents:  

a. Has presentat ____instància al porter?  

b. Aquest estiu aniré a ____illa de Formentera.  

c. Qui ha vist ____impermeable de Pere?  



d. T’espere davant de ____universitat a ____una.  

e. ____Immaculada i ____Isidre van a ____Índia, aquest estiu.  

f. No hi ha res a dir ni de ____una ni de ____altra: totes dues compleixen.  

g. ____humitat de la comarca li feia mal als ossos.  

h. Quan ____infermera es va acostar amb ____injecció, el xiquet es va 

escapar corrents.  

i. ____Ajuntament hauria d’arreglar ____il·luminació d’aquest carrer.  

j. Em volia convéncer de ____ utilitat del seu invent. 

 

11- Escriu B/V a les paraules següents:  

te...a po...le sem...rat a...orrit aca...ar ne...ar ar...re em...enar go...ern ...arca 

llo...a pro...ar en...à sa...iesa tre...allador sa...er re...s canta...es automò...il 

gra...ar em...olic bla...a en...iar con...eni a...ric  

1. Quan ...am aca...ar el tre...all, només queda...en ...uit mem...res de l’equip.  

2. L’ad...ocat no esta...a d’acord amb el con...eni.  

3. ...ull que a...aixis el foc quan l’olla ...ulli.  

4. A...ans cele...rà...em tots els ani...ersaris en aquesta ta...erna.  

5. Aquells sa...is in...estiga...en tot el que tro...a...en.  

6. Els ca...alls no hi són, l’esta...le és ...uit.  

7. Els go...ernants no s’hah d’aco...ardir da...ant dels can...is actuals.  

8. El camió de ...edells ...a bolcar just a...ans d’arri...ar al po...le.  

9. Si escri...im so...int, segur que apro...arem. 

 

Sempre ha...ia associat les illes de l’Egeu amb un cel clar i una mar bla...ísssima. 

...aig tenir una gran decepció quan ...am aterrar al petit aeroport enmig d’un dia 

...en gris. ...eia una gran massa fosca i ...erda –les oliveres, unes cales fondes, 

de color plom. No ...a parar de ploure tot el matí. Jo me’n queixa...a al noi del 

...ar, un d’aquests grecs rossos, que parla...a l’anglès amb molta satisfacció. La 

tarda del segon dia, un sol exultant i el ...ent etesi, ...an es...andir els nú...ols. 

...aig pujar al castell geno...ès, ...oltat de pins i tórtores, per ...eure el mar i les 

ri...es de Turquia de més amunt. 
 

12- Omple els buits amb h o y:  

_____armonia des_____odorant sub_____asta ______erba ______armilla 

ex_____òtic ______armònica ______ostessa mal______umorat ______orxata 

_______euga co______et 

 

 

 

 



13- Emplena els buits amb o, ho, oh!, segons correspongui:  

Tot això, ___ ___ traslladem ara, ___ ens ___ haurem d’endur després amb la 

camioneta. ___, mira que ha fet la teva filla: ___ ha embrutat tot amb les pintures 

de l’escola. ___ caixa, ___ faixa. 

 

14- Emplena els buits amb a o ha, segons correspongui:  

Encara no ___ anat ___ la perruqueria, la tieta? Ara no sé si ___ sortit ___ 

comprar o si ___ pujat ___ la terrassa. Vostè ___ de dirigir-se ___ la secretaria i 

donar ___ la secretària tot el que ___ portat aquí. Estic acostumat ___ anar ___ 

dormir cap ___ les dotze de la nit. Què ___ estat, això? S’___ sentit un soroll que 

___ arribat fins ___ la cuina 

15- Emplena els buits amb em, amb o hem, segons correspongui:  

1. La professora _____ diu que tots _____ aprovat _____ un set.  

2. _____ sembla que _____ d’anar-hi tots _____ autocar  

3. ___ de pensar alguna cosa més per sopar. ____ el pa ___ tomàquet no n’hi 

ha prou.  

4. _____ dit cinquanta vegades que no es pot córrer per aquí _____ sabates!  

 

16- Emplena els buits amb eh o he, segons correspongui:  

1. _____! Nois, veniu que veureu el regal que _____ comprat per a l’Agnès!  

2. Jo no _____ dit que tu hagis mentit, _____?  

3. No, _____! No paguis que ja _____ pagat jo abans. 


