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ELS SITUACIONALS 
 
1. Torneu a escriure aquestes frases canviant el situacional que hi apareix destacat en 

negreta pel seu contrari: 

Ex. Miquel viu prop de l’escola ∏ Miquel viu lluny de l’escola. 
 
a. El tren passava xiulant per damunt del pont. 

…………………………………………………………………………….. 
b. La pilota va anar a parar dins del jardí. 

…………………………………………………………………………….. 
c. Davant de la casa hi ha un pou. 

…………………………………………………………………………….. 
d. Ací mon pare va plantar un arbre. 

……………………………………………………………………………..  
 
2. Per a indicar la posició superior d’una persona o cosa en relació amb una altra, tant si hi 

ha contacte entre aquestes com si no, utilitzem els situacionals damunt (o damunt de) i 
sobre. Sobre el fem servir també en usos figurats, és a dir, quan no fa referència a la 
posició en l’espai real (p. ex. en l’oració El govern vol posar un nou impost sobre els 
rics.) Dalt (o dalt de) significa “a la part alta d’una persona o cosa”. Amunt indica 
direcció, significa “cap a dalt”.  
Sabent això, ompliu els buits de les oracions següents amb el situacional que hi vaja 
més bé en cada cas, tenint en compte que en alguns casos n’hi pot haver més d’un 
que siga correcte i apropiat; heu de triar entre: amunt, dalt (de), damunt (de) i sobre 

Ex. Jo he posat  el gerro damunt la taula. (O: damunt de la taula, sobre la taula) 
 
a. Tota la responsabilitat de l’empresa recau ……………….mon pare. 
b. El teu catxerulo ha arribat més ………………………..que el meu. 
c. Les habitacions de baix són més fosques que les de …………….. 
d. Els bandolers van caure …………….la diligència en el moment més impensat. 
e. Volava tan …………………que ni el véiem. 
f. Una formiga se li enfilava braç ……………………… 
g. Poseu el tocadiscos ……………….. aquest moble. 
h. No arribe a agafar aquell llibre que hi ha……………….. la llibreria. 
i. Aquest quadre l’heu penjat massa ………………….. 
 
 


