Àrea de Formació Lingüística

ACTIVITATS
LES CONTRACCIONS

1. Ompliu els buits amb les combinacions de preposició i article adients:

1.(al, a l') vaig ______ despatx; vaig ______ oficina; anem cap ______
restaurant; anem cap ______ hotel; duc un regal per ______ infant; duc un
regal per ______ xiquet; anem junts fins ______ hipòdrom; anem junts fins
______ frontó.

2.(del, de l') plaça ______ Mercadal; carrer ______ Estació; des ______ gener
que no plou; des ______ hivern que no ha plogut; abans ______ juliol o abans
______ agost.

3.(pel, per l') començarem el curs ______ setembre o ______ octubre.

LES PREPOSICIONS A, EN, PER I AMB

2. Ompliu els buits amb les preposicions escaients (A, EN, PER):

1.

Som ______ la matinada. Dinarem ______ les dues. ______ Tots Sants,
capes i mocadors grans. Ens veurem ______ Setmana Santa o, si no, ______
les vacances. No va durar ni de Nadal ______ Sant Esteve.

2.

Fer una cosa ______ quinze dies. Ho han acabat ______ un mes. ______
poques hores va morir. ______ (els) darrers mesos ha augmentat el consum
de gasolina. Hi vam anar ______ ple hivern. Ho va fer ______ un moment.
______ (el) primer període de la Renaixença... La premsa catalana ______
la postguerra. De dijous ______ vuit dies.
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3. Ídem (EN, AMB):
1.

Està d'acord ______ mi. Està d'acord ______ la necessitat de fer

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

No m'hi veig ______ cor.
______ resum, podem dir que el resultat ha estat bo ______ conjunt.
Dues posicions que estan ______ contrast.
Es va trencar ______ deu mil bocins.
L'he devorat, el llibre, ______ un vespre i un matí.
Però, ______ quin idioma parlen?
No hi han estat gens; ho han fet ______ un moment.
Va escriure sempre ______ prosa.
Els mots que acaben ______ vocal.
Llicenciat ______ medicina.
Dir una cosa ______ veu alta.
Van venir ______ so de pau.
Poseu-vos ______ contacte ______ gent de comarques.
Ara estem ______ tractes ______ ells.
Hem d'anar ______ molt de compte.
Treballe ______ col·laboració ______ col·lega meu.
Posar una persona ______ relació ______ una altra.

això.

LA PREPOSICIÓ A
4. Posa la preposició que cal a les frases següents i observa al mateix temps
les discrepàncies amb el castellà.

1.

Un parent meu molt llunyà va nàixer ______ Mèxic.

2.

No sabíem que treballaves ______ la fàbrica.

3.

L'any que ve anirem de viatge ______ França.

4.

Avui ha nevat ______ Moscou.

5.

Els diumenges sempre es queden ______ casa seua.

6.

Vés ______ dalt a estendre la roba.

7.

Aquest no el podràs penjar ______ la paret.

8.

Ja has portat les cortines ______ la tintoreria?
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9.

M'he fet mal ______ la mà dreta.

10. Avui soparem tots ______ casa.
11. Ja saps que portes una taca d'oli ______ la camisa?

LA PREPOSICIÓ DE
5. Posa cadascuna de les paraules de més avall al lloc que corresponga:
oli, viatge, herba, estudis, primavera, una, arribar, excursió, vi, partir,
negociat,
flors, hivern, tres.
de __________
una botella
d' __________

de __________
un camp
d' __________

d' __________
anirem
de __________

d' __________
un quart
de __________

d' __________
acaba
de __________

de __________
el cap
d' __________
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6. Escriu als buits les preposicions que convinguen.

1.

Ha fet arròs ____________ la milanesa.

2.

He comprat aquest rellotge ____________ tu.

3.

Ha estat ferit ____________ malfactor que el va atracar.

4.

Du crosses perquè és coix ____________ naixement.

5.

He anat ____________ cinc oficines diferents i no m'han atés.

6.

Heu ____________
____________

7.

He eixit a l'escenari ____________ ell.

8.

Anava ____________ la vorera i s'ha topat ____________ el seu cosí.

9.

Viu ____________ Sevilla.

contribuir

a

la

causa

comprant números
la rifa.

10. Sempre compra ____________ aquest supermercat.
11. Ha mort ____________ un grapat de dòlars.
12. L'han pogut tranquil·litzar ____________ la camisa de força.
13. S'ha tallat ____________ el ganivet.
14. Sempre viatge ____________ avió.
15. Això ho faig ____________ un moment.
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LES PREPOSICIONS TÒNIQUES
7. Ompli els buits amb les preposicions tòniques escaients:
•

Les relacions ………… el director i jo són impossibles.

•

La casa es trobava situada ………… el bosc i el riu.

•

Van llançar la pilota ………… la paret.

•

Hi havia una finestra ………… vidres.

•

No vas tenir cap mirament ………… els que opinaven d'una altra manera.

•

………… el que ens han dit, farem el que voldrem.

•

Hem actuat ………… els nostres principis.

•

Ho va deixar ………… la taula.

CAP I CAP A
8.Col·loca CAP o CAP A segons convinga i fes les contraccions quan s'escaiga.
1. Anem ………… la muntanya.
2. No tireu ………… aquell cantó.
3. Ens vam trobar anant ………… el treball.
4. Ara se'n va ………… el bosc.
5. Fes-te ………… allà.
6. Baixàvem ………… el riu.
7. Hem d'anar ………… aquesta zona.
8. Convindria seguir més ………… amunt.
9. Ara me n'anava ………… la clínica.
10. Veniu ………… ací.
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FINS I FINS A
9. Col.loca FINS o FINS A, segons convinga i fes les contraccions que
s'escaiga.
1. Els meus oncles no arribaran ………… divendres.
2. No els despertes ………… les deu.
3. Pensem estar-nos ací ………… despús-demà.
4. Van caminar ………… la platja.
5. Estic ………… el cap.
6. Heu vingut ………… ací mateix?
7. No l'esperes ………… la nit.
8. No el vaig veure ………… el mes passat.
9. No vindrà ………… demà.
10. Això durarà ………… els primers dies de l'estiu.

LOCUCIONS PREPOSITIVES

10. Emparella aquestes locucions prepositives amb el seu valor:
a.- a despit de

1.- des de, d'ençà de

b.- per tal de

2.- segons

c.- a força de

3.- malgrat

d.- al costat de

4.- amb la finalitat de

e.- a partir de
entretenir-se

5.-

en

línia

recta,

sense
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f.- d'acord amb

6.- en comparació de

g.- de dret a

7.- en substitució de

h.- en contra de

8.- fent servir insistentment un

i.- en esguard de

9.- vora de

j.- en comptes de

10.- a desgrat de

k.- a còpia de

11.- en consideració

l.- en virtut de

12.- a causa de

m.- no obstant

13.- en consideració de

n.- per esguard de

14.- fent servir un mitjà

o.- quant a

15.- malgrat l'opinió d'algú

p.- per culpa de

16.- atenent allò preceptuat

mitjà
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