
 

 

FITXA D’ORTOGRAFIA: P/B 

A final de paraula –i també al mig de la paraula- pronunciem sempre 

/p/ i ,en canvi, escrivim unes voltes "P" i unes altres "B".¿Quan?  

 

Llig aquests exemples numerats, mira l’explicació de baix i fes els 

exercicis 

 

P/B 

(1) 

galop 

llop 

cep 

macip 

Felip 

antílop 

prop 

 

(2) 

destorb 

camp 

superb 

llamp 

verb 

(3) 

òptim 

apte 

inepte 

concepte 

òptica 

optatiu 

capbussar 

rèptil 

escriptor 

 

(4) 

subjecte 

abjecte 

objecte 

 

(5) 

bisíl.lab 

xenòfob 

Carib 

cub 

tub 

àrab 

(1) A final de paraula, darrere vocal escrivim P, encara que el 

femení o algun derivat s’escriga amb B. 

(2) A final de paraula,darrere consonant, escriurem P o B 

segons com s’escriga el femení o un derivat. 

(3) A mig de paraula escriurem P,a excepció de… 

DISSABTE  

SOBTE, SOBTAT, SOBTAR, SOBTAMENT… 

DUBTE, DUBTÓS, DUBTAR, INDUBTABLEMENT…  

CABDAL (molt important, decisiu…) 

CABDELL, DESCABDELLAR… 

CABDILL, ACABDILLAR…           

 (4) Els prefixos SUB, AB i OB en cap moment perden la  

           B,com ocorre en castellà.             

      (5) Les paraules acabades en –síl.lab i –fob s’escriuen amb  

           B i algunes paraules soltes com Carib, cub, tub o àrab. 

            

 

Completa amb P o B: 

El metge o___tingué  la su___stància de l'a___domen per mitjà d'una punció. 

Aquell su___jecte estava ca___ficat perquè patia epilè___sia. 

És un ine___te  total i no sap portar l'ò___tica. 

Es tapava amb un dra___   el  ge___  que li havia eixit a l'esquena. 

Aquell milionari àra___  patia a___nèsia general. 

De carn, prefereix el catxa___ (1)  i de peix, el ra___. 

Begué un sol glo___  de uisqui al clu___ i es va emborratxar. 

Si no deixara el més mínim lloc al du___te, seria indu___table; de moment, és 

només una cosa du___tosa. 

Si odies els estrangers ets un xenòfo___. 

El cu___ és una figura geomètrica. 



Era dissa___te i so___tava com, de so___te, es posà a ploure so___tadament. 

Pujà a l'estre___ del cavall i es llançà al galo___. 

Era un destor___  per a tots mantenir aquell  cor____ en ca___tivitat. 

Ella és poc simpàtica, esquerpa, i ell també, més aviat  esquer___. 

Aquell general  aca___dillà la revolta contra el president i el seu govern. 

¿El terme "desca___dellar" és trisíl.la___  o quadrisíl.la___?  

Resulta ca___bal  arreglar el tu___  que porta a l'alju___ perquè, altrament, ens 

quedarem sense aigua. Seria ò___tim arreglar-lo en aquesta mateixa setmana. 

Com que la supèrbia l'enverina, podem dir que és un home super___. 

De so___te, un pol___  eixí com un llam___ d'enmig de les roques. 

L'escri___tor  tragué la rece___ta  de sota el ca___çal del llit. 

Al ca___davall, els seus ca___girells des del trampolí, abans de ca___bussar-se en 

l'aigua li havien valgut el títol de campió. 

                                                                                                                           

(1) conillet jove. 

    

Els verbs de la segona conjugació acabats en -BER o -BRE fan el present d'indicatiu 

amb P en les tres persones del singular: conceP, concePs, conceP, conceBem, con- 

ceBeu, conceBen. 

 

Escriu el PRESENT D'INDICATIU  d'aquests verbs: 

 

REBRE                  CABRE                 DECEBRE             PERCEBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


