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Transcripció fonètica 

Què fèieu al mig del carrer? 

............................................................................................................................... 

Verbs 

1. Els seus pares sempre li ho ____________________ (consentir) tot. És un nen malcriat. 

2. Aquest xampú no m’agrada gens. Avui me n’ha anat una mica als ulls i m’____________________ 

(coure) molt. 

3. Si no ____________________ (córrer) tant amb el cotxe, no tindries tants ensurts. 

4. ____________________ (treure) la brossa del jardí i llenceu-la al contenidor corresponent, però no 

____________________ (treure) les ampolles de vidre perquè encara n’hem de recollir més.  

Pronoms febles 

1. Si la Gemma i l’Ernest no tenen dret a la subvenció, cal que __________ diguis aviat. 

2. Si tens el cotxe al garatge, no __________ treguis fins que no hàgim de marxar. 

3. Prepara una plata de bolets per a l’àvia i porta __________. 

4. Compri un sofà i nosaltres __________ portarem a casa. 

5. Ahir no vaig trobar cap rovelló, però aquest matí __________ he fet un fart. 

Pronoms relatius 

1. Ja hem recollit les herbes ____________________ utilitzarem per fer la ratafia. 

2. Li han dit deu vegades el nom de la metgessa ____________________ ha d’adreçar-se per 

demanar la baixa laboral, però no se’n recorda. 

3. Aquest any ha plogut tard i malament, ____________________ ha perjudicat les collites. 

4. Ja han reparat l’esquerda ____________________ s’escolava l’aigua de la presa. 

 
Derivats 
 
1. S’ha casat amb un jove _____________ (Brasil) i se’n va a viure a Brasília. 

2. Vull veure com em queden els pantalons. Saps on són els ____________ (provar)? 

3. Si tu i jo no _____________ (clar) aquesta qüestió ara mateix, acabarem malament! 

4. Ahir vaig començar a treballar en una sala d’_____________ (peça) de vedells i ja n’estic tip. 

5. Quan vam anar a Colòmbia vam visitar una plantació de cafè. Era un ______________ (cafè) enorme 

i de difícil accés. 

 


