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CONEIXEMENT DE LA LLENGUA REFORÇ

1. Les paraules: estructura i formació

� Classifica els elements subratllats al text en la
taula següent. 

Els preparatius del viatge
El consum d’aquests aliments variats disminuiria gra-

dualment el pes elevat per l’aeròstat. Cal saber que l’equili-
bri d’un globus a l’atmosfera és allò més sensible, i la pèr-
dua d’un pes gairebé insignificant és suficient per produir
un desplaçament molt apreciable.

Jules VERNE

Cinc setmanes en globus
Teide

� Separa el lexema i els morfemes d’aquestes pa-
raules de l’activitat anterior.

a) aliments � aliment- / -s

b) variats �

c) disminuiria �

d) gradualment�

e) sensible �

f) pèrdua�

g) produir �

� Classifica els morfemes de les paraules anteriors
segons siguen flexius o derivatius.

� Relaciona els prefixos amb els seus significats.

a) Co- / com- / col- � Conjuntament

b) In- / im- / il- � La meitat

c) Des- / dis- � Entre, en mig de

d) Bi- � Separació

e) Inter- � Davall, a sota

f) Ex- � Dos

g) Semi- � Cap a fora, des de

h) Sub- � Negació

� Escriu al dors una paraula amb cadascun dels
prefixos anteriors.

� Escriu un mot amb aquests sufixos i relaciona’ls
amb els significats següents:

a) -ble:

b) -esa:

c) -ia:

d) -isme:

e) -ista:

� Escriu el gentilici d’aquestes poblacions valencia-
nes i classifica-les en la taula.

a) Alacant � 

b) València � 

c) Castelló � 

d) Pego � 

e) Picanya � 

f) Ondara �

g) Altea � 

h) Mislata �

	 Explica els canvis ortogràfics que s’han produït
en aquests mots derivats.

a) llop � llobera: la p s’ha transformat en b.

b) roig � enrogir: 

c) suau � suavitat: 

d) os � ossari: 


 Destria la paraula d’on deriven els mots següents. 

a) Preromànic � romà

b) Empedrat � 

c) Irrealitat � 

d) Indignant � 

e) Internacional � 

f) Llibreria �

g) Intransitable � 
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SUBSTANTIUS ADJECTIUS

VERBS ADVERBIS

Flexius Derivatius

-í -à

-enc -er

doctrina       qualitat       possibilitat
ofici / lloc       seguidor
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CONEIXEMENT DE LA LLENGUA REFORÇ

1. Les paraules: estructura i formació

�� Relaciona els mots per trobar paraules compos-
tes a partir de les dues columnes. 

� Destria en la taula següent les paraules segons si-
guen derivades o compostes.

�� Troba en els mots de l’activitat anterior l’entrada
correcta de les següents definicions. 

: Que conta coses indiscriminadament.

: Màquina que dóna premis en metàl·lic.

: Larva aquàtica de certs amfibis.

: Conjunt dels botons de certs vestits.

: Aparell capaç de radiar potència acústica.

�� Completa els buits de les oracions amb les sigles
o acrònims següents.

a) Han pujat l’ fins a un 18 %.

b) L’ del Lluís Vives ha convocat una
assemblea: hi assistiran representants de l’
Tirant lo Blanc de Secundària.

c) El termini de matrícula de l’ de Llíria s’ha
prorrogat pel nombre de sol·licituds presentades.

d) L’inspector d’Hisenda ens ha dit quina documen-
tació cal presentar: el o el per a les per-
sones físiques i el per a les persones jurídi-
ques, és a dir, les societats.

e) La ha emés un documental sobre la visita
de l’ambaixador d’ a València.

�� Llig el text següent i indica de quina classe són
les paraules subratllades.

Onomàstica: quin santoral?
Enric Valor va renunciar a l’ús del Narrador Zero 

o impersonal, propi de les narracions de la tradició oral
popular. I ben enjorn va optar per la tècnica del narrador
omniscient. Amb aquesta tècnica del discurs realista, les
dones valorianes, a més d’uns colors i pigmentació deter-
minats, també es mostren prou marcades per la nomina-
ció: des d’una imprevisible onomàstica general fins a un
santoral determinista i ben particular. 

Emili CASANOVA

Enric Valor, un home de poble
Denes

� narracions�

� de �

� i �

� la�

� omniscient �

� també �

� es �

� mostren �

� una �

� general �

� fins a �

� santoral �

� ben �

�� Classifica les paraules anteriors en la taula.

�� Tenint en compte les respostes anteriors, com-
pleta el requadre teòric.

1

Derivades Compostes

trenca
renta
para
obre 
guarda
ferro
eixuga

bosc
brisa
carril
llaunes
mans
nous
plats

capgròs   desigualtat   altaveu
botonadura   espantaocells   insuperable 

tardanament   nevada   aiguaneu 
xerraire   salvavides   minifaldilla 

reunificar   escurabutxaques   desdoblament

IVA AMPA IES EOI CEIP
DNI NIF CIF USA RTVV

adverbis        adjectius        invariables
conjuncions                verbs

pronoms     preposicions     determinants 

� Les paraules variables són els substantius, els

, els , els 

i els .

� Les paraules són els ,

les , les i les interjeccions.

VARIABLES INVARIABLES 



1 CONEIXEMENT DE LA LLENGUA REFORÇ

1. Les paraules: estructura i formació

So luc ionar i

© Oxford University Press España, S. A. Valencià: Llengua i Literatura 4t ESO

� Les respostes correctes es presenten en la taula següent.

� A continuació, es mostra la segmentació de les paraules
en lexema i morfemes.

a) aliments � aliment- / -s

b) variats � vari- / -at / -s

c) disminuiria � disminu- / -ir / -ia 

d) gradualment � gradual- / -ment

e) sensible � sensi- / -ble 

f) pèrdua� pèrd- / -ua

g) produir � produ- / -ir

� Els morfemes apareixen adientment classificats en la taula.

� Tot seguit, s’estableixen les relacions adients.

a) Co- / com- / col- Conjuntament

b) In- / im- / il- La meitat

c) Des- / dis- Entre, en mig de

d) Bi- Separació

e) Inter- Davall, a sota

f) Ex- Dos

g) Semi- Cap a fora, des de

h) Sub- Negació

� RESPOSTA ORIENTATIVA. [Algunes paraules amb els prefixos ante-
riors són, per exemple, cooperar, immortal, desfer, bilingüe,
intercanviar, expropiar, semicercle, submarí.] 

� Tot seguit, es relacionen els sufixos amb els significats
següents i es proposa un exemple en cada cas.     

a) -ble: possibilitat; digerible. 

b) -esa: qualitat; franquesa. 

c) -ia: ofici / lloc; fruiteria.

d) -isme: doctrina; socialisme.

e) -ista: seguidor; europeista.

� Els gentilicis es presenten a continuació; després, es classi-
fiquen en la taula.

a) Alacant � alacantí

b) València � valencià

c) Castelló � castellonenc

d) Pego � pegolí

e) Picanya � picanyer

f) Ondara � ondarenc

g) Altea � alteà

h) Mislata �mislater

	 L’explicació dels canvis ortogràfics es mostra tot seguit.

a) llop � llobera: la p s’ha transformat en b.

b) roig � enrogir: el dígraf ig s’ha transformat en g.

c) suau � suavitat: la u s’ha transformat en v.

d) os � ossari: la essa per representar l’ensordiment ha
doblat.


 Les solucions són les següents:

a) Preromànic � romà

b) Empedrat �pedra

c) Irrealitat � real

d) Indignant � digne

e) Internacional � nació

f) Llibreria � llibre

g) Intransitable � trànsit
b)

f)

d)

h)

c)

e)

g)

a)

consum, aliments, pèrdua

SUBSTANTIUS

variats, sensible, insignificant

ADJECTIUS

disminuiria, produir

VERBS

gradualment, gairebé

ADVERBIS

-s, -at, -s, -ia

Flexius

-ua, -at, -ir, -ment, -ble

Derivatius

alacantí, pegolí

-í

valencià, alteà

-à

castellonenc, ondarenc

-enc

picanyer, mislater

-er
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So luc ionar i
�� Els mots apareixen adientment relacionats per a crear les
paraules compostes. 

� Les paraules apareixen destriades en la taula següent.

�� Tot seguit, s’especifica l’entrada correcta de cadascuna de
les definicions donades.

Xerraire: Que conta coses indiscriminadament.

Escurabutxaques: Màquina que dóna premis en metàl·lic.

Capgròs: Larva aquàtica de certs amfibis.

Botonadura: Conjunt dels botons de certs vestits.

Altaveu: Aparell capaç de radiar potència acústica.

�� Les oracions es completen correctament amb les sigles,
que es destaquen en negreta.

a) Han pujat l’IVA fins a un 18 %.

b) L’AMPA del CEIP Lluís Vives ha convocat una assemblea: hi
assistiran representants de l’IES Tirant lo Blanc de Secundària.

c) El termini de matrícula de l’EOI de Llíria s’ha prorrogat pel
nombre de sol·licituds presentades.

d) L’inspector d’Hisenda ens ha dit quina documentació cal
presentar: el DNI o el NIF per a les persones físiques i el CIF
per a les persones jurídiques, és a dir, les societats.

e) La RTVV ha emés un documental sobre la visita de l’ambai-
xador d’USA a València.

�� A continuació, s’especifica de quina classe és cada una de
les paraules subratllades al text; després, es classifiquen en la
taula.

� narracions� substantiu

� de � preposició

� i � conjunció

� la� determinant

� omniscient � adjectiu

� també � adverbi

� es � pronom

� mostren � verb

� una � determinant

� general � adjectiu

� fins a � preposició

� santoral � substantiu

� ben � adverbi

�� Les paraules anteriors apareixen adientment classificades
en la taula següent.

�� El requadre teòric es completa tot seguit, amb els mots
que hi faltaven en negreta.
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desigualtat, botonadura,
insuperable, tardanament,
nevada, xerraire, reunificar,

desdoblament

Derivades

capgròs, altaveu, espantaocells,
aiguaneu, salvavides,

minifaldilla, escurabutxaques

Compostes

trenca
renta
para
obre 
guarda
ferro
eixuga

bosc
brisa
carril
llaunes
mans
nous
plats

narracions, la, omniscient,
mostren, una, general, santoral

VARIABLES

de, i, també, es, fins a, ben

INVARIABLES 

� Les paraules variables són els substantius, els adjectius,
els pronoms, els verbs i els determinants.

� Les paraules invariables són els adverbis, les conjun-
cions, les preposicions i les interjeccions.


