
 

 

LA FORMACIÓ DEL PLURAL 

 

 

-S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-NS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-OS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-S 

o 

Per regla general. Ex: el llibre, els llibres. 

Si el singular acaba en -A àtona, canviem la A per E abans d'afegir -S: la casA, 

les casEs. 

Això provoca alguns canvis ortogràfics: 

   CA>QUES: roca, roques. 

         GA>GUES: amiga, amigues. 

ÇA>CES: raça, races. 

 JA>GES: pluja, pluges. 

              QUA>QÜES: Pasqua, pasqües. 

       GUA>GÜES:aigua, aigües. 

 

 

Si el singular acaba en vocal tònica. Ex: el camí, els camins. 

Els monosíl.labs acabats en vocal fan tots els plurals en -NS: bo,bons; vi,vins; 

sa,sans; 

Excepte: 

 els plurals de noms de lletres i notes musicals: la be,les bes; el mi,els 

mis. 

 els plurals de partícules gramaticals usades com a noms: els perqués.  

 uns pocs mots: ximpanzé, café, esquí, comité, menú, canapé, sofà, 

consomé... 

                                         (1)      (2)      (3) 

Si el singular acaba en S   , Ç    ,  X    ,  IX     i  TX. 

Ex: pes, pesos;  braç,braços;   annex,annexos;  coix,coixos;   despatx,despatxos. 

                        (1) Per regla general, els singulars acabats en: 

                             -ÀS, dupliquen la S: -ASSOS:  nas, nassos.Excepcions: 

                             gimnasos,rasos, asos,casos,vasos,gasos. 

                             -ÉS, dupliquen la S: -ESSOS:  congrés, congressos;   

                             accés,acessos. 

                             -ÓS, dupliquen la S: -OSSOS:  gos, gossos. 

                             -ÍS, NO la dupliquen -ISOS  avís, avisos. 

                             -ÚS, NO la dupliquen  -USOS:  ús,usos; 

                             Si la terminació es un SUFIX, tot és al revés de la regla 

                             general. 

                              Ex: francés, franceSos; canyís, canyiSSos;  

                             pedrís,pedriSSos i pallús,palluSSos. 

 

                            (2) Si el mot acabat en -Ç és femení, s'afegeix S: la falç, les 

                               falçs. 

 

                           (3) Si el mot singular acabat en X és agut,es posa -OS: 

                               crucifix, crucifixos.            

                                 Si el mot singular acabat en X és pla, es posa -S:  

                                índex,índexs. 

 

-Si el singular acaba en -SC, -ST, -XT: bosc,boscos o boscs;  gest,gestos o gests;  

                                                               mixt,mixtos o mixts. 



-OS 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Si el singular acaba en -IG: puig,pujos o puigs. 

 En aquest cas, si fem el plural en -OS, haurem de canviar IG per J o TJ(segons la 

família de paraules) abans d'afegir -OS: PUIG> PUJOS  (la família no porta T: 

 pujar, pugem, pujol...) 

 PASSEIG>PASSEJOS (la família tampoc no porta T: passejar, passegem...) 

 DESIG>DESITJOS(perquè la família porta aquesta T: desitjar, desitjós, desitja-     

ble,desitgem..)                                          

 

 

No afegeixen cap terminació en plural: 

-els dies de la setmana acabats en -S: els dilluns, els dimarts, els dimecres, els 

dijous... 

-algunes paraules soltes com TEMPS, ALGEPS, PUS i FONS. 

-la paraula DINERS sempre en plural: els diners, alguns diners, molts diners. 

-paraules PLANES acabades en -S: el cactus, els cactus, el tipus, els tipus... 

-els adjectius acabats en -Ç fan dos plurals: -ÇOS en masculí i -CES en femení: 

Ex:homes feliços, dones felices.  

      

 

 

 

Fes el plural d'aquests mots: 

sedàs:  incís:  escàs:  

capatàs:  colós:  pallús:  

xinés:  abús:  país:  

imprecís:  decés:  progrés:  

apetitós:  castís:  indecís:  

succés:  remís:  il.lús:  

polonés:  aragonés:  embaràs:  

perillós:  cabàs:  congrés:  

excés:  nus:  llis:  

cas:  gas:  desguàs:  

pastís:  permís:  as:  

feligrés:  traspàs:  matís:  

intrús:  arròs:  interés:  

espés:  anglés:  pis:  

procés:  calabós:  francés:  

anticòs:  malaltís:  fracàs:  

andalús:  gros:  reclús  

 

complex: empatx: capritx: 

baix: peix: calaix: 

 

Escriu el plural doble d'aquestes paraules: 

torneig ________________o _________________ 

marisc_________________ o_________________ 

most__________________ o _________________ 

bateig_________________ o _________________ 

roig__________________  o _________________ 

pretext________________  o _________________ 

mixt__________________   o _________________ 

lleig__________________  o _________________ 



rebuig________________  o _________________ 

brusc_________________  o _________________ 

Mig __________________  o _________________ 

 

Tradueix al valencià el que tens en el parèntesi i fica-ho en l'espai en 

blanc: 

Hui __________________és molt bo(EL TIEMPO). Arribà a tocar 

_________________submarí(EL FONDO). _________________________estan 

canviant(LOS TIEMPOS). L'ajuntament no va rebre 

________________________promesos(LOS FONDOS).No porte 

___________________damunt ara mateix(DINERO). 

_________________________ no dóna la felicitat(EL DINERO). 

_____________________ i _________________________van al cine(LOS LUNES 

I LOS JUEVES). Apagaren _______________________(EL FOCO). 

Encengueren________________________(LOS FOCOS). És un 

___________________molt divertit(TIPO). _________________________com ell 

no els puc suportar: em posen malalt. 

 

 

 

 


