
Nom  Data   

RECORDA

Els pronoms personals són les paraules amb què anomenem les persones, els animals 
o les coses sense utilitzar substantius.

 Els pronoms poden ser de primera persona, segona persona o tercera persona 
i poden anar en singular o en plural.

1  Encercla les paraules que siguen pronoms personals.  
En acabant, classifica’ls.

 Primera persona                                       

 Segona persona                                       

 Tercera persona                                       

2  Substitueix les paraules destacades per un pronom personal. Fixa’t en l’exemple.

•  Arnau vol cereals o galetes? ▶  

•  Júlia va guanyar la competició. ▶  

•  Carles i Irene són germans.  ▶  

•  Joan i jo farem de voluntaris.  ▶  

•  Marta i Gemma, pareu de xarrar!  ▶  

•  Les meues amigues vindran més tard. ▶  

•  De major, Sergi vol ser veterinari. ▶  

Ell vol cereals o galetes?

Sandra

nosaltres escola

tu

jo

elles

amic ell

ellsmare

ella

vosaltres

xiquets

meus demà
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Nom  Data   

1  Completa la taula escrivint els números en xifres o en lletra,  
segons corresponga. 

 Número Com es llig

43

tres-cents dotze

56

sis-cents vint-i-quatre

800

288

63

dos mil quinze

2  Escriu les paraules compostes següents. Vigila si han de dur guionet o no.

                                                                                                                                            

RECORDA

S’escriu guionet (-) en els casos següents:

•   En els numerals, entre les desenes i les unitats i entre les unitats i les centenes. 

•   En paraules formades per la unió de dues paraules, quan la primera acaba en vocal  
i la segona comença en r, s o x.

La paraula DUC  
ens recorda quan 

cal escriure guionet  
en els numerals.
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Nom  Data   

PLA DE MILLORA. Fitxa 3

Les paraules 
onomatopeiques11

RECORDA

Les paraules onomatopeiques s’han format imitant el so que fa un animal, una persona 
o una cosa. Per exemple, xiuxiuejar s’ha format a partir de la imitació del soroll que fan 
les persones quan parlen en veu baixa (xiu-xiu).

1  Ratlla, en cada cas, la paraula onomatopeica que no corresponga. 

dringar

belar
  

xipollejar

cruixir
  

udolar

mugir
  

brunzir

belar

2  Escriu oracions usant la paraula onomatopeica corresponent. 

▶  

  ◀

▶  

  ◀

Xip, xap!Dring!
Uuuuu!

Bee!

Mèu, mèu!

Piu-piu!

Rauc, rauc!

Cloc, cloc!
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Nom  Data   

PLA DE MILLORA. Fitxa 1L’adverbi 12

RECORDA

Els adverbis són paraules  
que expressen circumstàncies  
de lloc, de temps, de manera  
o de quantitat.

1  Subratlla els adverbis d’aquestes oracions i classifica’ls. 

•  Laia va estudiar molt.  •  Patrícia viu allà.

•   Maria es va alçar ràpidament.  •   Vaig acabar bastant cansada.

•  Carles va anar ahir al cine.  •   El vestit roig em va bé.

•   Ai, m’he deixat la jaqueta fora!  •   Aniré a vore el metge hui.

 
Temps Lloc Manera Quantitat

2  Ratlla les paraules que no siguen adverbis.

amable
 

suaument
 

llegim
 

cas

demà
 

persona
 

gens
 

lluny

3  Completa amb els adverbis que no has ratllat abans. Fixa’t  
quin tipus d’adverbi es demana en cada cas.

•  La iaia acarona el gat         . (manera)

•  La pilota ha anat a parar        . (lloc)

•  A tu l’all t’agrada molt; a mi no m’agrada      . (quantitat)

•  Ja hem fet la major part del treball;       l’acabarem. (temps)

Quant?
Quan?

On?

Com?
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Nom  Data   

PLA DE MILLORA. Fitxa 2

L’ús de p i b a final 
de paraula 12

RECORDA

El so P es pot representar a final de paraula amb les lletres  
p o b.

•   Generalment, darrere de vocal tònica s’escriu p.

•   Darrere de vocal àtona o de consonant, s’escriu p o b  
segons com s’escriguen les paraules de la mateixa família.

1  Resol els mots encreuats.

1 Medicament líquid que et lleva la tos.

2  Grup d’esportistes que competeixen 
junts.

3  Tros de suro o de plàstic que tapa  
una botella.

4  Rèptil allargat i sense potes  
que s’arrossega per terra.

5 Llengua que es parla a Aràbia.

6 Així s’anomena el fill d’un rei.

2  Observa les paraules derivades i escriu-ne la primitiva.

•        ▶ calba, calbesa.  •        ▶ verbal, verbalitzar.

•        ▶ camperol, campament.  •        ▶ agrupació, grupet.

•        ▶ corbera, corbató.  •        ▶ tombant, tombar. 

3  Completa amb p o b.

•  Feli  juga en l’equi  de Joan.  •  Al cam  va caure un llam .

•  Jose  sa  parlar àra .   •  Hui he fet un tom  pel parc del Llo .

•  El mot cor  és monosíl·la .   •  Compra xaro  i esparadra  a la farmàcia.

3

1 2

4

5

6
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Nom  Data   

1  Relaciona cada sigla amb el seu significat.

AMPA 	 •	 document	nacional	d’identitat

CP 	 •	 educació	secundària	obligatòria

ONG 	 •	 associació	de	mares	i	pares	d’alumnes

DNI 	 •	 codi	postal

ESO 	 •	 organització	no	governamental

2  Escriu el grup de paraules que correspon a cada sigla amb l’ajuda  
de les banderes.

UE                  EUA                     

3  Escriu la sigla que correspon a cada grup de paraules.

		Organització	Mundial	de	la	Salut	 		Unitat	de	cures	intensives

		Centre	d’educació	infantil	i	primària	 		Universitat	de	València

PLA DE MILLORA. Fitxa 3Les sigles12

RECORDA

Les	sigles	són	paraules	que	es	formen	unint	les	lletres	inicials	
de	diverses	paraules.	Generalment,	les	sigles	es	refereixen	 
a	una	associació,	una	institució,	un	museu...
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