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CLAU 
 

1. 
grafia b: club, àrab, adob, tub, bisíl·lab 
grafia p: cap, xop, equip, estrip, prop, rap, sap, grup, llop, tap, esclop, 
drap, miop, nap, estrep, cap, rep 
 

2. 
a. Estic tip de fer sempre la ruta pels mars del Carib. 
b. No tinc la paciència de Job, i aquest cop no tindré ganes de tornar a trucar. 
c. Vam posar tot el raïm de la verema dins del cup. 
d. El cub de dos és sis. 
e. En l'examen del dissabte va traure la qualificació global d'apte. 
f. És un objecte òptim per al teu propòsit. 
g. No has captat la importància cabdal d'aquest afer. 
h. Aquest article l'he signat amb pseudònim 
i. Hauràs d'inflar els pneumàtics si vols arribar a casa. 
 
3. 
 derivats en /d/ derivats en /t/ 
 

grafia d grafia t  
 
fred (fredor) buit (buidar) estret (estretor) 

criat (criada) pilot (pilotar) 
nebot (neboda) net (netejar) 
punxegut (punxeguda) beneit (beneita) 
quadrat (quadrada) gat (gata) 
cunyat (cunyada) tot (tota) 
florit (florida) quantitat (quantitatiu) 
paret (emparedar) fruit (fruiter) 
beneït (beneïda) vot (votació) 
set (assedegat) pit (pitet) 
 dit (ditada) 

4.  
a. Aquest àcid és molt perillós. 
b. Quan fa fred no es té tanta set. 
c. El teu nebot fa cara d'ensopit. 
d. Tenia aptituds per a explicar amb gran claredat. 
e. És més estúpid que pèrfid. 
f. L'amplitud de la seua bondat el feia reeixir per damunt de la classe. 
g. La joventut no es pot considerar cap virtut. 
h. Les flors del prat ja s'han marcit. 
i. Al mercat hi havia una bona pila de pebrots verds. 
j. El vagabund vivia de records. 
k. Avui dia no es pot ser tan retrògrad perquè es perd el plet. 
l. Aquest matí el trànsit era fluid. 
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5. 

conseqüència equànime qualitat 
equador qualsevol pasqües 
quadern eqüestre qüestionari 
quaranta obliqües quartilla 
equació quotidià quòrum 
freqüència quantitat delinqüència 
qualificar quaresma eloqüent 

 
6. 

quan quantitat 
quadern quartilla 
cuina qualsevol 
quatre cuiner 
cua qualitat 
quadre cuiro 
cuita quart 
qüestió quadrat 

 
7. 

foc abric 
ric bonic 
cec poc 
poruc truc 
encàrrec atac 
groc antic 

8. 
a. El públic trobà l'espectacle massa llarg. 
b. Un ànec molt manyac. 
c. Un pedagog no ha de ser mai poruc. 
d. Aquell cuc era tan llarg que no cabia dins del sac. 
e. Li agraden els préssecs ben grocs. 
f. L'arqueòleg trobà un sarcòfag autèntic. 
g. L'antropòleg arribà a un poble d'antropòfags. 
h. El pare del fill pròdig era benigne i no pensava en cap càstig. 
i. Li agrada massa el joc i mira poc per sa casa. 
j. Quan juga a les cartes i no guanya sols diu renecs. 
 
 
 
9. 

 
a. En Pere i l'Anna es van veure a la festa del barri. 
 En Pere i l'Anna es van beure dos litres de vi. 
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b. No m'agrada que voteu sempre en blanc. 
 No m'agrada que boteu damunt del llit. 
 
c. Va guanyar el premi a la bellesa perquè tenia 20 anys i era rossa. 
 Va guanyar el premi a la vellesa perquè tenia 120 anys. 
 
d. El seu despatx és el buit, aquell on no hi ha ningú. 
 El seu despatx és el vuit, el que ve després del set. 
 
e. Es va tallar les venes i va morir dessagnat. 
 Es va tallar les benes perquè li estrenyien massa la mà. 
 
f. Té un vocabulari molt bast, sempre diu grolleries. 
 Té un vocabulari molt vast, és un xic culte i refinat. 

 

 

 

10. 

 
1. No és gaire probable que arriben abans del vespre. 
2. Quan acabaràs la feina, vine a trobar-me. 
3. Aquell savi no devia saber per què havia vingut. 
4. La claror del dia anava minvant. 
5. Al cavall no li agradava la civada. 
6. Vés a comprovar si has aprovat el curs. 
7. El cerebel és una part del cervell. 
8. En una paret de l'alcova hi havia... amb el Vesuvi al fons. 
9. L'almadrava és un ormeig de pesca de grans dimensions. 

10. Va arravatar-se..... 
11. Calçava unes avarques i cavalcava en un cavall blanc. 
12. Netejar... escovilló. 
13. Navegava en una gavarra, que és una barcassa. 
14. La savina és un arbre xicotet. 
15. Una torbera és una obertura tubular..... combustió. 
16. Parlava tan de pressa que se li travava la llengua. 
17. Hi ha ...... trèvol. 
18. El baró i la baronessa tenien més d'un bilió de pessetes. 
19. Compraré mitja dotzena de cadires de boga. 
20. Dir ........ voga..... 
21. Àlaba, Bergara, Biscaia i Nerbion són topònims bascos. 
22. Ha bolcat un camió.... 
23. El mar és una massa d'aigua mòbil. 
24. Sèrbia formava part de Iugoslàvia. 
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25. La poesia dels trobadors. 

 

11. 
1. novetat, renovar /renovar 
 
2. cabota, cabut /cabota 
 
3. vivor, viva /viva 
 
4. blavor, emblavir /blavor 
 
5. cubell, cubellada /cubell 
 
6. estovar, tova /estovar 
 
7. estrebada, estrebar /estrebada 
 
8. bevedor, bevotejar /bevedor 
 
9. corbera, corbató /corbató 
 
10. saberut, sabedor /saberut 
 
11. rebedor, rebuda /rebuda 
 
12. corba, encorbar /corba 
 
13. llobató, lloba /lloba 
 
14. escrivint, escrivent /escrivint 
 
15. nevar, nevada /nevada 

 

12.  
 
sabia 
cabia 
rebia 
plovia 
escrivia 
bevien 
movia 
vivia 
havien 
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devia 

 

 
13.. 

convocar invent convidar bomber enveja 
 
canviar embenar envelat tombar
 embolicar 
 
conversar convenir enviar desembre
 combustible 
 
conversió emblanquinar 

 

 

 

14.  
 
1. noblesa, obrir: davant l, r, generalment es posa b. 
 
2. embolicar, àmbit: darrere de m, generalment es posa b. 
 
3. conversa, envà: darrere de n, es posa v. 
 
4. lloba, cabota: alternant amb p (fixeu-vos en llop, cap), es posa b. 
 
5. clavar, esportivament, bover: alternant amb u (fixeu-vos en clau, 

esportiu, bou), es posa v. 
 
6. parlaves, menjaven: desinències de l'imperfet d'indicatiu en –ava... 

 
 
15. 

  1. vellesa 
  2. bellesa 
  3. baga 
  4. vaga 
  5. revelar 
  6. rebel·lar 
  7. votar 
  8. botar 
  9. beure 
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10. veure 
11. vola 
12. bola 
13. vuit 
14. buit 
15. bena 
16. vena 

 
 
 
16.  

S sorda: abraçar, bassa, bicicleta, caçador, difícil, lliçó, gossa, sacerdot, 
estació, classe, plaça, dissabte 
 
S sonora: brusa, camisa, casa, cosa, cosir, espasa, cervesa 

 
17.  
 

s ss ç c sc 
senyor gas 
sabata 
escalfar 
dansa 
paracaigudes 
sabó 
estrella 
persona 
singlot 
estranger 
ensobrar 
escampar 

massa 
missió 
dissabte 
préssec 

dolços 
forçut 
març 
feliç 
lliçó 

cirera 
cinc 
cent 
cel 

piscina 
escenari  

 
 
18.  

abraçada balances força 
calçat cèntim bracet 
capacitat braços adreça 
ciutat feliços decidir 
placeta forçut llençol 
ambulància caçador lliçó 
 
Escrivim ç davant de les vocals a, o, i u i c davant de e i i.. 
 

19.  
dansa, esperança, creença, lloança, pansa, defensa, temença, estança, 
aliança, creixença, extensa, comparança, descansa, temperança, ofensa, 
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prometença, venjança, frisança, bonança, renaixença, semblança, 
fermança, contradansa 
 
amb el sufix -ança, -ença: esperança, creença, lloança, temença, 
estança, aliança, creixença, comparança, temperança, prometença, 
venjança, frisança, bonança, renaixença, semblança, fermança 
 
sense sufix: dansa, pansa, defensa, extensa, descansa, ofensa, 
contradansa 

 
20.  

a. Va descansar en un banc de la plaça. 
b. Té el vici de posar sempre el nas a tot arreu. 

c. Ens va assegurar que la notícia era certa. 
d. Aquest pastís és massa dolç. 

e. Ets soci de l'«Associació per a la defensa de la dansa»? 
f. S'ha esvarat amb el glaç i s'ha fet mal al braç 
g. Quan passes per la botiga compra cireres. 

h. A l'amanida no hi havia ni ceba ni encisam. 
i. Vaig comprar un troç de lluç a la pescateria. 

j. Va defensar la necessitat de comerç amb Suïssa. 
k. El sopar ens va costar tres mil sis-centes pessetes. 

l. A Benissa tenen l'esperança de trobar solucions. 
m. Escriure a la pissarra li costa un gran esforç. 

n. Ha vençut perquè és el corredor més veloç. 
 
21.  

música onze 
anglesa zoològic 
roser colze 
brusa tretze 
grisa zero 
marquesa dotze 
visita zebra 
resum pinzell 

 
22.  

«Va adonar-se que, malgrat que tenia encara els tons de la vida a la carn, ni mudava 
d'expressions, ni alenava, ni bellugava en absolut cap part del seu cos. 
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 ‘Vosté, pare, vaja i avise la servitud i si us plau, a més tinga preparats els sagrats 
olis’. A això demanà el mossén: ‘Voleu dir que ha deixat de viure la senyora 
duquessa?’. 

 En Tomàs recordà que li havia contestat molt secament, amb el cos de la seua muller 
als braços, que no pesava gens per als seus músculs, ans per al seu esperit.» 

 
Joan M. Monjo, Ducat d'ombres 

 
23.  
 «El tros de pa encara era al mateix lloc on l'havia llançat l'home sense mentó. De 

primer calia fer un esforç molt gran per a no mirar-lo, però ara la gana havia cedit el 
lloc a la set. Tenia la boca enganxada i hi sentia mal gust. El brunzit constant i la 
llum blanca i invariable li produïen una espècie de deixadesa, una sensació de buidor 
a dins el cap. Sentia la necessitat d'alçar-se perquè ja no podia suportar més temps 
l'encongiment dels ossos, i al cap d'un instant s'havia d'asseure de nou perquè sentia 
mareig i dret no se sentia segur. Quan arribava a dominar les seues sensacions 
físiques, aleshores se sentia dominat pel terror. De vegades, un tant esperançat 
pensava en O'Brien i en la fulla d'afaitar.» 

 
George Orwell, Mil nou-cents vuitanta-quatre 

24. 
àgil jutges desitjar 
taronja engegar gelat 
joguines girafa pujar 
jutjat lletges jaqueta 
mitjó menjar platges 

 
25. 

gelós gener 
giravolt pluges 
girafa ajudar 
genoll ginesta 
règim projecció 
enginyer jéiem 
projecte jeroglífic 
joc rajar 
objecció jersei 
jaqueta Jesús 
majestuós subjecte 
pagés rajolí 

26. 
a. xafes; b. punxat, menejar; c. llegia, pàgines, xafarderies; d. xalet, refugi 
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e. taronges, xopades, pluja; f. vages, jugar, rodanxa; g. ajudaràs, porxada 
h. perxa, original 

 
27. 

eixerit ruixat aixafar 
xerrar xifra xoc 
xiprer clenxa punxa 
marxa xuclar angoixa 
xiular maduixa boix 
baix gruixut xarop 
eixugar bruixa coix 
rebaixar peix créixer 

28. 
complex sufix rocs 
pocs gallecs índex 
rucs reflex fix 
perplex vèrtex amics 
prefix relax mànecs 
influx antics manyacs 
 

 
29.           La grafia x sona gz  en les paraules que comencen per ex-. 
 
30. 
  

sona com... diumenge reixa bateig 
monja X   
cartutx   X 
clenxa   X 
aixeta  X  
fitxa   X 
mitjana X   
jove X   
segueix  X  
gest X   
despatx   X 
planxa   X 
xocar   X 
platges X   
maig   X 
dutxa   X 
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31. 

escabetx 
roig 
despatx 
lleig 
mig 
cartutx  
empatx 
boig 
bateig 
raig 
desig 

   
32. 
                batejar, mareig, trepitjar, solfejar, regateig, orejar, rebutjar, enuig 
 
 
33. 
 
a. Setze jutges d'un jutjat mengen fetge d'un metge que per heretge l'han penjat. Si 

el penjat es despenjara es menjaria el fetge dels setze jutges que per heretge l'han 
penjat. 

b. On mengen dos, en mengen tres. 
c. Panxa plena fa bullícia, panxa buida fa malícia. 
d. De xiquet es cria l'arbre dret. 
e. Qui va amb un coix, a l'any, coix i mig. 
 
34. 

infància samfaina 
enfilar amfibi 
desinfectar desconfiar 
infinit triomf 
infermera confondre 
reinflar desenfeinat 
inferior conferència 
amfiteatre nimfa 
enfonsar reconfortar 
xamfrà àmfora 
circumferència enfebrat 
desinformar inflar 
triomfar confitura 
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enfocar enfaixar 
 

35.  
 

a. Pere treballa a la plaça d'Espanya i Maria a l’avinguda de Catalunya. 
b. Aquella senyora que va comprar el llum viu molt lluny d'ací. 
c. El dia de Tots Sants vam fer la castanyada. 
d. Aquella aranya que hi ha a la barana del balcó és molt estranya. 
e. Va anar a buscar llenya a la muntanya i va veure una papallona. 
f. Tu vas enganyar a tothom amb aquella trampa. 
g. Pere té una canya de pescar i un ganivet. 
h. El mestre ens va ensenyar a sumar. 
i. Va guanyar una ampolla de xampany i una de colònia. 
j. Estàs content? Senyal que has guanyat. 
k. Anna té tres anys i per això juga amb una nina. 
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36. 

MAS: ampolla, immens, timbal, comprar, immòbil, temps, desembre, 
camps. 
NAS: cansar, vendre, pintar, entrar, canvi, enviar, enveja. 
 
 
 

37. 
Grafia M: ampolla, immens, timbal, comprar, immòbil, desembre. 
Grafia N: canvi, enviar, enveja. 
Grafia MP: temps, camps. 
 
M davant de M, P, B. 
N davant de V. 
MP en "camps" i "temps" 

 
38. 
 

a. Al mes de novembre canviaré el cotxe 
b. És immens el valor del seu invent. 
c. Ja fa temps que es vol comprar un timbal. 
d. El seu impermeable és de qualitat immillorable. 
e. Els camps de blat eren al costat de la carretera. 
f. Aquella qüestió tan important va ser el tema de la conversa. 
g. Té molta enveja del teu premi i diu que és immerescut. 
h. És impossible que netege la sala en tan poc de temps. 
i. És un xicot immadur per comprendre un problema tan complicat. 

 
39. 
 

  1. circumscripció 
  2. simfonia 
  3. trumfa 
  4. amfiteatre 
  5. somriure 
  6. empremta 
  7. símptoma 
  8. amfetamina 
  9. nimfa 
10. pamflet 
11. amfitrió 
12. èmfasi 
13. redemptor 
14. promptitud 
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davant f prefix circum- seguida de p muda d'altres 
simfonia circumscripció símptoma somriure 
trumfa  redemptor empremta 
amfiteatre  promptitud 
amfetamina 
nimfa 
pamflet 
amfitrió 
èmfasi 
 

40. 
   1. commutat 

2. commovedor 
3. bienni 
4. perenne 
5. commemoració 
6. tennis 
7. commoció 
8. connectar 
9. annex 

 
41. 

1.al·licient alegria 
al·lusió 
al·lèrgic 
al·lucinar 
 

2.col·lapse                                  colador   
   col·laborar                               colomar 

col·lisió                                   color 
col·loqui                                  colònia 
col·lecció columna 
col·locar colonització 
col·lectiu  
 

3.il·lustre 
il·lusió 
il·legal 
il·luminar 
il·limitat 
il·legítim 
il·lés 
il·lògic 
il·lícit 
 

4.mil·límetre miler 
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mil·lenari milió 
mil·lèsim 
mil·lenni 
 

La majoria s'escriuen amb l·l. 
 
42. 
 

a. intel·ligència: Tan intel·ligent i no sap resoldre aquest problema. 
b. pal·lidesa: Que no et trobes bé, Lluís? Estàs molt pàl·lid. 
c. calefacció: Ara sí que s'està calent ací! 
d. tranquil·litat: Digueu-li que es tranquil·litze que no passa res. 
e. excel·lència: Aquell vi és excel·lent. 
f. instal·lació: S'han instal·lat al costat del riu. 
g. bolet: Han eixit els boletaires a buscar bolets. 
h. electricitat: Aquesta estufa és elèctrica. 
i. síl·laba: Una paraula de dues síl·labes. 
j. cal·ligrafia: Fa una lletra molt cal·ligràfica. 
k. solució: No han solucionat res. 
l. nul·litat:  Els han un anul·lat gol. 
m. sol·licitud: Si ho sol·licites t'ho donara 
n. celebració:  Avui, Roser celebra el seu aniversari. 
o. elegància: Sempre va molt elegant. 

 
43. 

italià col·laborar col·lecció 
cal·ligrafia goril·la novel·la 
balances alemany intel·ligent 
col·legi il·legal solució 
pàl·lid il·lògic pol·len 
il·luminar volum relació 

 
44. 

a. Fas mala lletra. Hauràs de fer caligrafia. 
b. Això és un orangutan o un goril·la? 
c. Tinc la col·lecció de cromos completa. 
d. Estic llegint una novel·la apassionant. 
e. Ja tens la solució del problema? 
f. Ara et porte les balances per si vols pesar el sucre. 
g. Han posat fanals per il·luminar millor el carrer. 
h. Porta el tercer volum de l'enciclopèdia. 
i. El contrari de legal és il·legal. 
j. És suec o alemany? 

 
45. 

a. axil·la/ aixella 
b. cabell/ capil·lar 
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c. infal·lible/ falla 
d. metàl·lic/ metall 
e. palla/ pàl·lid 
f. cristal·lí/ cristall 
g. pel·lícula/ pell 

 
46.  

a. Ramon somreia a totes hores. 
b. És un busca-raons: no hi parles gaire. 
c. El cant dels grills és monorim. 
d. Picasso es va fer un autoretrat. 
e. Els reaccionaris preparaven la contrarevolució. 
f. Li han posat una injecció de sèrum antiràbic. 
g. He deixat l'abric al penja-robes del rebedor. 
h. Es va enriquir ràpidament. 
i. Mirarem de contrarestar aquest ambient antireligiós. 
j. No és igual preromà que preromànic. 
k. Viu a l'extraradi de Manresa 
l. Tenia una obstrucció a les glàndules suprarenals. 
m. Em compraré una estufa amb termoregulador. 
n. Li va tocar un receptor de televisió dels més moderns. 

 

 
 


