
EL GÈNERE 

 

Les terminacions de femení més usuals en valencià són: 

___________________________  a  _____________________ 

 

S’afegirà al masculí: xic, xica. 

Cal tenir en compte que, a vegades(no sempre), certes consonants finals 

canvien abans d’afegir la A. 

 

 llop 

nebot 

amic 

gos 

jueu 

boig 

lleig 

 

 

 

 

 

 

 

 

lloba 

neboda 

amiga 

gossa 

jueva 

boja 

lletja 

 

Si el masculí acaba en –E o en –O inaccentuades, se substitueixen per una 

–A: 

negrenegra 

morenomorena 

___________________________  na  _____________________ 

S’afegeix als masculins acabats en vocal accentuada: germà, germana. 

 

___________________________  essa  ____________________ 

Indica professió o títol nobiliari: 

duc duquessa 

metge metgessa 

baró baronessa 

jutge jutgessa 

___________________________  essa  ____________________ 

gallgallina 

reireina 

heroiheroïna 

___________________________  ot  ____________________ 

S’afegeix a certs femenins, per formar el masculí: 

abella abellot 

merla merlot 

perdiuperdigot 

bruixabruixot 

ninaninot 

 

___________________________  iu  ____________________ 

actoractriu 

emperadoremperadriu 

institutorinstitutriu 

________________ paraula distinta a l’espanyol_____________ 

 



 home 

oncle 

bou 

porc 

be 

cavall 

dona 

tia 

vaca 

truja 

ovella 

egua 

 

 

________________ gènere distint a l’espanyol________________ 

 

paraules femenines en valen- cià 

i masculines en castellà 

paraules masculines en valen- cià 

i femenines en castellà 

el calor 

la dent 

l’olor(f) 

l’anàlisi(f) 

la postre 

la suor 

el front             l’afora 

l’avantatge(m)  el compte 

el costum 

el senyal 

el llegum 

el deute 

el dubte 

el pendent 

el marge(:la vora,p.e.d’un riu) 

 

________________ significat distint segons el gènere __________ 

 

El pols:”el pulso” 

La pols:”el polvo,la 

suciedad” 

la salut:”la salud” 

el salut:”el saludo” 

el pudor:”el pudor,la 

vergüenza” 

la pudor:”la mala olor” 

l’editorial(m):”comentario 

de prensa” 

l’editorial(f):”empresa 

que edita libros” 

 

El còlera:”el 

cólera,enfermedad” 

La còlera:”la ira” 

El son:”período de 

sueño” 

La son:”ganas de 

dormir” 

El planeta:”el planeta” 

La planeta:”el destino” 

La clau:”la llave” 

El clau:”el clavo” 

El llum:”objeto que 

produce luz” 

La llum:”la luz, 

La claridad” 

El fi:”la finalidad” 

La fi:”el final” 

 

 

EXERCICIS 

Canvia l'element en majúscula pel seu femení: (fes alguna altre canvi 

si és necessari) 

 Ahir em va venir a veure un PARENT del PARE. 

 Aquest XIC és el GERMÀ de Lluís. 

 Aquest SENYOR es passeja amb el seu NÉT. 

 Aquest NEN és el fill del MESTRE. 

 El seu NEBOT li regalà un ram de flors. 

 El pastor va veure un LLOP rondant el ramat. 

 El METGE és el meu PADRÍ. 



 L'ABAT del convent vist com un DRAPAIRE. 

 El COMTE va fer avisar el seu SASTRE. 

 L'EMPERADOR firmà un acord molt important. 

 

¿Quina diferència hi ha entre   LA MESTRA____: 

                                                    LA MESTRESSA : 

 

Fes el femení de: 

El baró  El déu  El 

marqués 

 

L'hoste  El 

gimnasta 

 El sogre  

El 

perdigot 

 El bruixot  El ninot  

El porc  L'oncle  La viuda  

L'abellot  El jutge  El poeta  

El gos  El duc  El 

dependen

t 

 

 

Torna a escriure les frases canviant el gènere: 

1.L'avi, el pare i el germà van presenciar la partida de la neboda. 

2.L'amo de la taverna ha perdut el respecte a la filla de l'alcalde. 

3.El farmacòleg i l'analista  han visitat la metgessa. 

4.La monja del convent de les Carmelites ha perdut la sandàlia. 

5.Han acudit un amic i un conegut de la cunyada del cosí del seu marit. 

6.El mascle de la parella es diu cavall i la femella, euga. 

7.Ni el responsable de pintar la piscina ni aquell artista que esperàvem 

s'han presentat. 

8.El vedell i la gossa són molt amics. 

 

Completa amb el femení del mot subratllat: 

-El llibre és groc, la llibreta és____________ 

-L'arbre és alt, la muntanya és ______________ 

-El teu pare és molt net, la teua mare és molt _____________ 

-El plat està buit, la botella està________________ 

-Li vaig donar un pastís però només se'n va menjar mig, li vaig donar una 

galleta però només se'n va menjar  ____________ 

-Aquella vesprada el cel era roig. La terra d'aquell camp estava 

______________ 

-Joan és molt viu, Joana és una xiqueta molt _____________ 

-El pa és molt tou, la coca està molt ______________ 

-Joan no és feliç.Antònia no és___________________ 

-El teu germà és molt humil, la teua germana és molt _____________ 

-Pere està sempre atent, Lluïsa està sempre ______________ 

-Jacint és molt valent. Jacinta és molt _______________ 

-Pep és elegant.Pepa és __________________ 

-Jo porte un jersei gris. Tu portes una camisa ________________ 



 

Rectifica quan calga: 

1.La corrent d'aire. 

2.El pols de la taula.   

3.El fi de la pel.lícula. 

4.La dent em fa mal. 

5. La calor em sufoca.      

6.Quin pudor fa ací! 

7.Fes-li un salut quan  passe. 

8.Fes la senyal d'aparcar.  

9.La corrent del riu és forta ací. 

10.Torca't el suor de la front. 

 

Ompli el buit amb el determinant ”un,a,s,es” 

segons el gènere que tinga el substantiu que segueix: 

1.Abans de la mascletada es farà 

________ cercavila de la banda. 

2.He anat al metge a fer-me 

__________ anàlisis. 

3.________síndrome és el con- 

junt de símptomes que presenta 

un malalt. 

. 

4.El dentista li arrancà ______ 

queixal. 

 

Reescriu el text substituint el nom de Matilde pel de Ramon. Fes els 

canvis de gènere necessaris: 

 

     La senyoreta Matilde era de Cartagena i vivia unes barraques més avall. 

La coneixia perquè un matí em va fer adonar que una gallina se m'estava 

menjant la passionària que havia nascut sola al peu de la porta. Havia 

tingut set fills: tres, els més grans, se li havien mort a la guerra i els altres 

quatre, dos sol ters i dos casats, els tenia escampats pel món i vivia 

esperant cartes i anant a ensenyar-les per totes les barraques. Esperava 

conéixer un dia o altre els néts que el fill primogènit havia tingut amb una 

dona, de la qual mai no deia el nom.Alguns coneguts li havien insinuat que 

la mare dels seus néts era una actriu russa exiliada que havia fugit de 

Moscou amb un nuvi que, prèviament, havia abandonat la seua esposa 

greument malalta en un hospital. 

   La senyora Matilde també era bruixa i quan els clients no la necessitaven 

per a fabricar metzines o guarir porcs, havia de fer de captaire a la porta 

del convent de les monges trinitàries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


