
L’ARTICLE L’APOSTROFACIÓ 

(1) (2) (3) (1) (2) (3) 

el gos 

la mà 

els xics  

les dones 

al cine 

del camp 

pel camí 

cal metge 

a l’estanc 

de l’armari 

per l’herba 

ca l’àvia 

la inversa 

la humitat 

la història 

la isabel 

 

 

el iogurt 

la hiena 

de iode 

el ianqui 

la iolanda 

el hall 

 

l’aire 

l’herba 

l’elefant 

l’hora  

l’urna 

l’única 

l’1 de maig 

la ira 

la asimetria 

la una 

 

de hamlet 

de hui 

la host 

 

als cines/estancs 

dels camps/dels armaris 

pels camins/per les 

herbes 

cals metges/ca les àvies 

 

   

d’ell 

d’amor 

d’història 

la ema 

de ena 

 

   me’l crec 

me n’aniré 

  

(1) Les formes habituals de l’article. 

(2) Articles contractes a/de/per/cal +nom començat per consonant. 

(3) La contracció no es pot fer perquè l’article el reclama un nom començat 

per vocal o H. 

En els plurals no hi ha ni apòstrofs ni contraccions. 

 (1)S’apostrofen els articles EL/LA seguits de nom començat per vocal o H. 

També s’apostrofa, en indèntics casos, la preposició DE. 

Quan hi ha dos pronoms febles, el segon s’apostrofa amb el primer.Si el 

verb comença per vocal o H, el segon pronom s’apostrofa amb el verb. 

      (2) Casos en què la I a principi de paraula, seguida d’una altra vocal, impe- 

           deix l’apostrofació perquè fa de consonant. En “el hall” no hi ha apòs-  

           trof perquè la H sona a l’anglesa. El mateix passa amb la preposició DE. 

           El noms de les lletres no s’apostrofen. 

 (3) L’article femení singular LA no s’apostrofa si la paraula següent comen- 

           ça per I o U àtones (dèbils, no accentuades). Tampoc si el grup de pa- 

           raules podria prestar-se a confusió. “La una” no s’apostrofa  quan par- 

           lem de l’hora. Ni tampoc la paraula “host”, que vol dir “exèrcit”. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXERCICIS 

1.Completa amb l’article personal: 

___Andreu ___Emili ___Antoni 

___Gemma   ___Helena ___Irene 

              ___Conxa ___Felip ___Imma 

2.Passa al singular aquestes paraules: 

les estacions  les infermeres  

les imperfeccions  els smòkings  

les úniques  els ídols  

les articulacions  les hamaques  

les urnes  les impureses  

els autobusos  les eines  

les aigües  els ulls  

3.Completa amb l’article adequat: 

___alba ___harmonia ___heroïna ___Haia ___alegria 

___televisió ___hiena ___llei ___iaia ___hora 

___Índia ___ungla ___terra ___anormalitat ___avaria 

___ira ___injecció ___una i cinc ___ocasió ___imaginació 

___efa ___hall ___amic ___ianqui ___iode 

4.Completa amb l’article que manca en aquestes frases: 

 Han dut ____home a ___ hospital clínic 

 ___elefant, ___girafa i ___hiena són animals perillosos. 

 Ens veurem ___ 11 d’agost a ____una del migdia. 

 A ___ Irene de tant en tant li molesta ____úlcera d’estómac. 

 Ja li han posat ___ injecció de penicil.lina? 

 ___història antiga conta ___evolució de ___Imperi Romà. 

 ___imatge de ___iceberg es veia, amenaçadora,des de __ popa. 

 ¿Tu no creus en ___ immortalitat de ___ànima? 

 ___anormalitat de ____situació impedia ____presa d’un acord. 

 ___la capital d’Holanda és ___ciutat de ___Haia. 

 ___investigador estudià ___informe de ___assassinat. 

 ___unió fa ____força. 

5.Completa amb l’article contracte(o preposició i article)que convinga: 

 Des ______ balcó admirava l’uniforme ______ artiller. 

 Andreu és controlador ______aeroport. 

 En el nom ____ Pare, _____Fill i ______ Esperit Sant. 

 ______ombra ______arbre podrem sentir la brisa _______oceà. 

 Ens veurem ______estadi  ______ sis i mitja. 

 Ja ens trobarem ______ porta_______institut. 

 Anem _______hort, però tornarem _______camí. 

 Ens trobarem a _________ iaio. 

 ______ herbolari hi ha tota classe d’herbes. 

 _________ermita  ______port  hi haurà mitja horeta de camí. 

 _________arquitecte aquell no es fia ningú. 

 Llançaren el baló _________aire. 



6.Completa amb DE o D’ segons convinga: 

Les festes ___Alacant És professor ___institut El barri ___Harlem 

Un anell ___or M’he cansat ___esperar El meló ___Alger 

Un llit ___ ferro És mestre ___obres El formatge ___ovella 

La sala ___espera Sopa ___fideus Té cara ___animal 

Un ampolla ___iode Somriure ___hiena M’he fartat ___ella 

El Misteri ___Elx Llibre ___matemàtiques La casa ___Iolanda 

L’orxata ___Alboraia Llibre ___anatomia Whisky ___Irlanda 

   

7.Passa al singular el sintagma subratllat: 

1. El camí dels horts: 

2. Anaren per les amigues: 

3. No beurem de les aigües brutes: 

4. Aquella és la casa de les Irenes: 

5. L’accés als hospitals està ben senyalitzat: 

6. Donaren el regal a les artistes: 


