
DEURES D’ESTIU 1r ESO 

1- Digues de quin tipus és cada oració segons l’actitud del parlant. 

- Probablement, la iaia farà paella el diumenge.  

- No tornes a començar amb la mateixa cantarella.  

- Quanta gent que ha vingut al concert!  

- Joan es va passar el cap de setmana estudiant. 

 - Que la sort us acompanye.  

- A quina hora comença la pròxima funció?  

 

2- Explica la diferència entre una oració interrogativa total i una oració interrogativa parcial i 

posa’n exemples.  

 

3- Escriu dos exemples de cada tipus d’oració. Exclamativa: Dubitativa: Optativa: 

 

 

4- Separa en síl·labes.  

Mareig, addicte, lluna, carassa, aranya, ratllar, carrer, ametla, formatge, innegable, setmanal, 

descompte, cèl·lula, ètnic, guisar petxina, enquesta, immòbil, horitzó. 

 

5- Marca els dígrafs i les lletres compostes de les paraules que apareixen al següent text:  

“Sens dubte, jo hauria de saber moltes coses sobre l’Albufera. He nascut, com aquell qui diu, a 

la vora del llac, i seria lògic que hi estigués una mica familiaritzat. No és ben bé així, però. He 

tingut sempre una inclinació més aviat mediocre a entretenir-me amb les delícies del paisatge i 

del pintoresc, i ni tan sols no he aconseguit interessar-me massa per les excel·lències de la meua 

rodalia natal. Ho confese, d’entrada, amb una certa vergonya. De tota manera, també fóra 

excessiu de fer-me passar per ignorant o per indiferent.”  

 

JOAN FUSTER, L’albufera de València, Ed. Bromera 

 

6-Subratlla els dígrafs i les lletres compostes que trobes als topònims següents i, després, 

separa’ls en síl·labes:  

Anna   Betxí   Novetlé   Sitges   Atzeneta  

Brussel·les  Peníscola  Torís    Ada   Murillo  

Beniatjar  Logronyo  Polinyà    Torrella  Benidoleig  



7- Classifica aquestes paraules en 4 columnes:  

pasqua   espai   dijous   adequat  línia   pèrdua 

llengüeta  buit   paraula  Guany   aire   reina  

quatre   aviat   dia   aguaiter  funció   boira  

quota   ungüent  cuina   aigüeu   qüestió  estiu  

suar   violí   València  pau   hereu  

 

Diftong creixent  Diftong decreixent  Triftong  Hiat 

 

8- Completa aquests mots amb els articles que falten:  

_______ informe   ________ informació    _________ ungla   ______ unió 

_______ únic    __________ intel·ligència   _________úlcera   ______ indi 

_______ infantesa   _______ infart    ________ idioma  _______ inicial 

 

9- Escriu aquests grups en femení i en plural (tant masculí com femení):  

a. el protagonista feliç ______________________________________________________  

b. l’amic noble __________________________________________  

c. l’alumne xerraire_______________________________________  

d. el turista belga ________________________________________  

e. l’actor trist____________________________________________ 

5. Escriu els números en lletres:  

467 _________________________________________________ 

2328.________________________________________________  

40379. _______________________________________________  

682194. ______________________________________________ 

 

10- Encercla els adjectius qualificatius d’aquesta llista de paraules.  

alt  cotxe   alegre   per  dolces   aquest   també  

trencaven   menjar   malalt  ja   demà   ells  

audaç    les   prompte   dones   guanyar  

fàcils    ho   la    teua   nit  

grossos   no 



 

 

11- Classifica els adjectius de l’activitat anterior segons siguen de dues terminacions o d’una. 

DUES TERMINACIONS         UNA TERMINACIÓ  

(una per al masculí i una altra per al femení)  (una forma per al masculí i per al femení) 

 

 

12- Classifica aquests adjectius segons tinguen una terminació o dues.  

gran   amable   graciós   dòcil   tranquil  prim 

guapo   estable   cansat   regular. 

 

13- Accentueu, si cal, les paraules següents:  

1. examen 2. rodamon 3. barnus 4. dilluns 5. esglesia 6. comprem 7. aigua 8. copia 9. dia 10. 

rafega 11. llapis 12. bustia 13. oxigen 14. virus 15. tennis 16. tragedia 17. individu 18. concorrer 

19. aixo 20. anec 21. usuaria 22. misogin 23. Angel 24. diposit 25. paper 26. correu 27. Valencia 

28. matalas 29. formula 30. tabu 31. aço 32. Julia 33. espinacs 34. lliço 35. Ramon 36. compren 

37. platan 38. porus 39. cataleg 40. Sonia 41. essencies 42. Denia 43. canço 44. tombola 45. 

pingüi 46. arbitre 47. menjavem 48. temer 49. fideu 50. Solid 

 

14- Accentueu les frases següents:  

a) Nuria esta investigant l’esperit avantguardista durant un periode de temps determinat pel 

Departament d’Historia.  

b) Ves al concert d’oboe que un music austriac fara despus-dema a Monover.  

c) L’atmosfera que es crea en un partit de futbol s’adequa al vertigen col·lectiu que estem 

vivint.  

d) Han anat a Etiopia vint-i-cinc oftalmolegs perque volen investigar l’augment de dioptries en 

homes de mes de trenta-cinc anys.  

e) Durant l’adolescencia voliem prendre te perque ens deien que eliminava l’acne 

sistematicament.  

f) Els britanics van llançar un missil que va aterrar a l’Himalaia.  

g) Es preferible correr ja que els omoplats es mouen rapidament i agilment.  

h) Jo ja se que vau anar-vos-en a casa com a castig pel vostre comportament barroer. 

 

15- Poseu accent en les paraules que ho necessiten del text que hi ha a continuació:  



La Silvia arriba. Que t’ha passat?, el rostre candoros, que has fet? En veure-la, la Natalia se’n va 

penedir. M’ho promets, que no diras res a Lluis?, m’ho jures?, repeti la Natalia. T’ho jure. Si no, 

feu la Natalia, si li ho dius, es que no em vols ajudar. Es clar que si, que et vull ajudar!, gairebe 

crida la Silvia. He avortat i no em trobe be. 

16-Poseu accent o dièresi en les paraules que en necessiten:  

raim empudeint Biscaia fluidesa Marraqueix obeiria linguistic taut arruinar aillament megalit 

aillar roi traidor -Raul Ucraina obeieu paisos egoista suicidi ruina Himalaia creiem podium 

proisme ensaimada obeix oboe proteina beneir seua trait diurn fruita reinstaurar seduida suissa 

agraiment elit dioptria homogeneitat enquesta 

17- Poseu els accents i les dièresis que calguen en el text següent:  

El forat de la capa d’ozo sobre l’Antartida ha augmentat amb regularitat els ultims deu anys, i en 

l’actualitat ha arribat a un dels nivells de maxima gravetat possible. La capa d’ozo ha 16 Accés 

Universitat Valencià disminuit un 60% en relacio amb l’espessor que tenia en els anys seixanta, 

segons explica en l’edicio d’ahir la revista britanica Nature. Aquesta es la conclusio d’una serie 

d’analisis fetes al continent Antartic, segons assegura Jonathan Shanklin, un dels descobridors 

del forat de la capa d’ozo, el 1985. «Basicament no hem vist cap retroces. Si hi ha alguna cosa 

nova, es l’acceleracio de l’engrandiment del forat en el transcurs dels ultims trenta anys», afirma 

Shanklin. 


