
Categories gramaticals 
variables 

-distingeixen gènere(masculí i femení) 

-distingeixen nombre(singular i plural) 

-a més, en el cas del verb, persona(1a,2a i 3a) 

 
1.NOM 

taula, lleó, València, Josep,arbreda, paperera, arròs… 

2.ADJECTIU QUALIFICATIU 

paret alta,       llibre barat,  home feliç,   cotxes ràpids, cadires amples, selva 

frondosa,      clients enfadats… 

 

3.DETERMINANT ARTICLE 

el poble, la casa, els amics, les dones, l’home, l’herba,la idea… 

un televisor, una nevera,uns prismàtics, unes xiques 

4.DETERMINANT DEMOSTRATIU 

Observeu aquest mapa. Mira aquell paisatge. Papà,compra’m aqueix baló. Aqueixes 
notes són baixes. Aquest mes he estalviat molts diners. Aquells anys foren molt 

bonics.Aquesta setmana la dedicaré a descansar. 

5.DETERMINANT POSSESSIU 
el meu pupitre és ample. la seua camisa és elegant.Amics meus, quant de temps sense 

veure’ns! mon pare(o el meu pare) sa cosina(o la seua cosina) ton germà(o el teu 

germà) 

6.DETERMINANT NUMERAL 

Té quatre germans.He comprat dos pisos. Hem guanyat mil euros  a  la   loteria.    El 
primer pupitre  s’ha trencat. El segon classificat  és espanyol. Cinquanta ballarins passen 

a la final. 

7.DETERMINANT INDEFINIT o QUANTITATIU 

He comprat alguns llibres.Certs alumnes no vénen a classe. Ne- cessite un martell 

qualsevol. Això val pocs diners. L’acompanyen moltes amigues. Té tanta paciència amb 
els alumnes! Alguns dies no para de ploure. No tinc cap moneda per deixar-te. Tots els 

discos s’han venut. Totes les escales són perilloses. Ambdós germans són advocats. 

Diversos amics pregunten per tu. 

 

8.DETERMINANT INTERROGATIU o EXCLAMATIU 

Quin llibre estàs llegint? Quina cartera és la teua? Quants diners gastes tu? Quins 
mosquits més pesats! Quantes muntanyes! 

Quants estudiants!  Quins programes tan bons! 

9.PRONOM DEMOSTRATIU 

Aquesta i aquella no les vull. Aqueixos són lletjos.Aquells m’agra- 

den més.Açò(=aquesta cosa)Això(=aqueixa cosa)Allò(=aquella cosa)Açò és injust.Això 
em molesta.Allò et sobressaltà 

10.PRONOM POSSESSIU 

El meu i el teu no són com el seu. La nostra i la vostra no són com la meua. Les teues 

són pitjors que les nostres…Són teus, 

no meus. 



11.PRONOM NUMERAL 

Quatre són per a mi i sis per a tu. Cinquanta s’han negat a fer vaga. El primer i el 

tercer són els favorits.Deu diuen que sí i vint que no. En té tres. Jo en tinc cinc. 

12.PRONOM INDEFINIT o QUANTITATIU  

Alguns perden el tren cada dia. Poques estudien tant com ella. Molts desconeixen el 

camí. Tants han passat per la mateixa situació! Ja no en té cap.  

Són solament pronoms: 
Res(cap cosa) Algú(alguna persona) Cadascú(cada persona) 

Ningú(cap persona) Tothom(tota persona) Qualsevol (una persona a l’atzar) Hom(les 

persones,la gent) 

No sé res d’ell. Algú t’espera a la por- ta. Cadascú té les seues preferències.   Mai no 
saluda a ningú.   Tothom somiava amb la victòria. No pot ajudar-te qualsevol a preparar 

l’examen. Hom diu que el  govern dimitirà. 

13.PRONOM INTERROGATIU o EXCLAMATIU 

Quin vols? Quina t’agrada més?  Quants necessites? 
Són només pronoms: 

Què (=quina cosa) Qui(=quina persona)Quant(=quina quantitat) 

Què vols? Què fas? Què mengeu? A qui has donat això? Quant et costa el lloguer? 

14.PRONOMS PERSONALS FORTS 

Jo confie en tu.    Vosté pensa en ella. Vosaltres no sabeu res de nosaltres. Elles són 

més llestes que ells. Veniu amb mi! 

15.PRONOMS PERSONALS FEBLES 

Li regalaré un premi. La portaré a casa. Els saludem cada dia. T’han atracat. Ens 
perdonen el que fem. Vull donar-vos una sorpresa. S’esperarà un moment. 

16.PRONOMS RELATIUS 

M’agrada  més  el  seu abric que  el  que s’ha comprat Pep.He llegit el llibre que hi ha 

damunt la taula. Han venut  la  casa  de  què parlàvem. Qui sàpia la resposta, que la diga. 
Anirem al poble on vius. El riu que travessa Saragossa, del qual s’ha parlat molt 

darrerament, és l’Ebre.El  nostre equip ha guanyat la lliga, de la qual cosa tots ens 

alegrem. 

És una construcció relativa i possessiva alhora: 
Aquest és Lluís, els pares del qual han tingut l’accident.Aquest és l’arbre, les fulles del 

qual ens tapen la vista. 

 

17.EL VERB 

Joan és metge.Ella estudia informàtica.Els atletes suen. Ella era felicitada per tots.Es 

posarà a treballar demà. Havia previst el resultat. 

 

Categories gramaticals 
invariables 

 
 
 



 

1.L’ADVERBI DE MODE 

Segueix així. Vas bé. Ja escrius millor. Abans escrivies pitjor. Arribaren els dos 
alhora.Sobretot vull que sigueu feliços. Dibuixava magníficament. 

2.L’ADVERBI DE LLOC 

Esperem-nos ací. Allà no hi ha res. Vam eixir fora. Dins estarem millor. Els trobareu 

dintre. Val més que jo vaja davant. El teu cosí ve darrere. La grip,la portava damunt. 

Feu-vos una miqueta més arrere. Ara es tro- ben baix. Després pujaran dalt. Ja estem 

prop. Viu sota. Viu davall… 

3.L’ADVERBI DE TEMPS 

Abans plovia més. Després  repartirem els regals.Hui es treballa,demà és festa. Sempre 

arriba tard.Aviat tindran fills.Prompte seran pares. L’estrena del film serà enguany.Ara 

fa un sol agradable… 

4.L’ADVERBI DE QUANTITAT 

Jo estudie poc. Tu treballes molt. Estudieu més. Ara guanye menys. No m’agrades gens. 

No mengeu tant. 

Molt sovint, els adverbis de quantitat acompanyen altres adverbis: 

Escriu molt bé. Ha vingut massa prompte. 

5.L’ADVERBI D’AFIRMACIÓ 

Vindràs? Sí. ¿Tu no véns a casa? Jo també. ¿Has sigut tu? Efectivament. 

6.L’ADVERBI DE NEGACIÓ 

Vindràs? No. 

Tu no véns a casa? Jo tampoc. 

7.L’ADVERBI DE DUBTE 

Vindràs amb mi? Potser. 

8.LA PREPOSICIÓ 

Vinc de casa. Vaig a casa. Passaré per casa. El regal és per a tu. Vindràs amb nosaltres? 

Viu en aquesta casa. Entre tu i jo arreglarem la tele.El teu equip juga contra el 

meu.Veniu fins a aquell banc. Us salude com a director. Veniu cap a la taula. Segons la 
teua opinió Josep té raó. Des de la plaça a l’església hi ha un bon tros. Hi havia calma fora 

de la ciutat. Anaren vora la mar. Isqué a passejar malgrat la pluja. Durant l’estiu no 

plou. Mitjançant aquest examen sabrem si heu estudiat. Llevat del teu amic, tots són 

estudiants.  
Certs adverbis poden fer el paper de preposicions: 

Ha deixat el regal damunt la taula. La rata s’ha amagat darrere de la nevera.  Després 

de la competició, entregarem els trofeus. Està detingut sota l’acusació de robatori.Lluís viu 

davant de ta casa. 
 

9.LA CONJUNCIÓ 

Joan estudia i treballa. Sa germana ni estudia ni treballa.O estudies o treballes.  Ara 

estudia, ara treballa. No estudia,però aprova sempre. No sóc advocat,sinó metge. Què 

farem? Doncs posar-nos a treballar. Demana-li que treballe més. Estudia més que el seu 

germà. Si et portes bé, vindràs al cine.Encara que ploga, no agafa mai el paraigua. No pot 
caminar perquè s’ha trencat la cama T’ho recorde perquè no se t’oblide. 

10.LA INTERJECCIÓ 
Ei!    Ostres!  Uf!    bah!   Caram!  Vaja!  Bravo!  Xe! 

 

 
 

 

 



Indica, amb l’ajuda del/ de la professor/a, la categoria gramatical de 

cada paraula.Usa aquestes sigles. 
n adjqu d-art, d-dem 

d-pos d-q/i d-¿! d-num 

ppf ppfe p-pos p-q/i 

p-¿! p-num p-rel p-dem 

prep conj, a-lloc a-tps 

a-mo a-af a-ne a-dub 
a-qu verb interj  

 

Exercici 1 

 

Jo  tinc  un  gos preciós . Em  pense  que 

             

           

            

el  coneixes . La casa  en  què  visc 

            

           

         

és  molt vella . ¿Quin bolígraf  és 

         

       

             
aquell?  No  sé  quin  dius! . Una amiga  

            

            

          

s’  acostà  a mi  per saludar -me 

          

       

         

Aquestes sabates  són  més boniques     que 

         

        

             

aquestes teues . El teu  sí  que  és  lleig 

             

           

          

El meu cotxe  és  molt  bonic    . He guanyat 

         

       

             

dos premis . Molts  saben  que  Marta  treballa  

             

            

            

molt : és  molt treballadora . Arribà  tard  perquè 

            

           

       



anà a replegar  el seu amic 

       

   

        
Aquell vestit teu  és  bastant elegant 

        

     

Exercici 2: 

 

Hui  estem  massa cansats . Demà 

        

       

    

anirem a visitar   -te 

    

 

         

El professor , amablement , tancà  la porta 

         

       

           

Viuen  allí  des de  fa  quinze anys  

           

          

             

Aquest examen  l’  heu  fet  pitjor  que  l’ anterior 

             

           

        
Això  està  molt ben fet  

        

      

    

Les teues amigues         són         molt      aptes           per al      treball 

            

        

              

Ningú  no  sap  què  va  passar  en aquella casa  

              

            

             

tan vella . En aquesta plaça  no  és  gens difícil 

             

         

          

aparcar .    Cadascú         pot fer  el  que  vulga . 

           

          

 

 

 

 

           



Ella  viu  davant,  al costat  de  l’ ajuntament  

            

          

            
No  correu  tant,  que  us  cansareu ! 

            

            

 

Exercici 3: 

 

 

Uf!  Estic  tan rebentat  que  quasi  rebente!  

             

            

         

Esperàvem  massa coses  d’ aquesta reunió.  

         

      

 

Ton pare  i  ta mare  han treballat  massa  enguany  

              

            

 

Poc  m’  esperava  aquella resposta.  

         

        

 
Pocs  s’  esperaven  una resposta semblant  

          

        

 

El botiguer  tenia  les seues clientes  

         

      

 

un    poc enfadades  

   

  

 

¿Quanta farina  necessitareu  per als pastissos?  

        

      

 

Vaig  llegir  moltes pàgines boniques  en aquella novel.la  

          

      

 

El teu vell amic  treballa  molt prop  d’ ací  

             

        

 

 

 



Feu  -vos  una miqueta més arrere   per favor  

            

        

 
Et  té  enveja  perquè  diu  que  ets  molt simpàtica  

                 

                

   

Ella  comprà  ahir  diversos llibres         d ‘ aventures  

            

          

 

en la nostra llibreria  

     

  

         

Els dos  heu estudiat  el mateix tema.  

         

      

 

Són  fills  de la mateixa mare  

         

      

 

Vingueren  uns xics  però  no  eren  els mateixos  

              

            

 

Són  les mateixes alumnes  de sempre  

         

      

 
Ambdós alumnes  feren  bons exàmens.  

        

      

  
El mestre  els  ha  aprovat  ambdós  

         

        

 

Tots dos alumnes  són  intel.ligents  

        

      

  

El mestre  els  ha  aprovat  tots dos  

          

        

  

Hom (o s’)  ha  demanat  la col.laboració  del públic  

          

        



 

Els dos lluitadors  portaven  sengles espases  

         

      

 

Els dos equips  marcaren  sengles gols  

         

      

 

Exercici 4: 

 

 

 

Heu de queixar- vos  menys  i  treballar  més.  

             

           

 
Heu de menjar  menys pastissets  i  fer  més exercici  

              

          

 
 

Qualsevol persona  et  contestaria  això  que  t’  he dit  jo.  

                 

                

  

Qualsevol  pot resoldre  aquest problema  

        

       

 

Demana  que  t’  ajude  a  qualsevol amic  

             

             

 

És  molt simpàtica  la teua amiga  

         

      

 

¿En  coneixes  una altra  com  ella?  

           

          

 

Certa vegada  vaig   conéixer  certes amigues teues....  

         

      

 
Tal persona  no  mereix  la nostra atenció  

           

        

  

Tothom  rebrà  el premi   que  haja   guanyat  

            

           



 

L’ assumpte  presenta  diverses dificultats  

        

      

 

Diversos amics  m ‘  han  preguntat  on  anava   

            

           

Ningú  no    sap  què  contestar  

          

          

 

Cap alumne  s’  atrevia  a  obrir  la boca  

              

            

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


