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RECORDA

•   Anomenem dígrafs els grups de dues grafies que representen un sol so. Són els següents: rr, ss, ll, tj, tg, tx, tz, ig, ny, 
qu i gu.

•   Alguns d’aquests grups poden ser dígrafs o no, segons que representen un únic so o dos: guerra (és un dígraf)/aigua (no 
és un dígraf); aquest (és un dígraf)/quant (no és un dígraf)…

•   Cal fixar-se en el grup ix i la consonant geminada l·l, que no s’han de considerar dígrafs. No obstant això, cal tindre’ls en 
compte des del punt de vista de la partició.

•   Classifiquem els dígrafs i les grafies compostes segons que es puguen separar (rr, ss, l·l, tj, tg, tx, tz i ix) o no (gu, qu, 
ny, ig i ll).

1  Subratlla només les paraules que continguen dígrafs.

paraigua  coll  goril·la  metge  bassa

roques  caseta  àguila  gent  moure

passar  anàlisi  equip  freqüència  comptar

renyar  assumpte  treball  fletxa  emparar

ella  raig  inestable  presumpte  col·legi

peix  estoig  pinya  fitxar  marró

platja carbó forçut semblar coet

admissió  caça  rosa  requerir  quimera

2  Classifica les paraules següents segons que les grafies destacades representen un únic so o dos sons.

lligar – corrent – raig – adequar – guerrer – guatla – seny – aquest 

aigua – freqüent – àguila – fletxa – pingüí – cassola – evacuació

Representen un únic so Representen dos sons diferents

 

 

 

 

 

 

3  Completa les paraules següents amb un dígraf.

      edar       erra me      e bro      a

gua      ar esto        sege       ca      ola

xi      eta ba      illerat arro      er ju      ar

via      e       ilòmetre  co     ar  mà      ina

despa             apis  enga      ar ca      er

passe       pa       bajo      eta allu      ar
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4  Completa els buits de les oracions amb un dígraf, el grup ix o la consonant geminada l·l.

a) Marta, ix a la pi      a      a a dibu      ar un gori      a.

b) El co      e del se      or director està avariat al gara      e.

c) A l’estació de tren, els pa      a      ers del tren s’afa      en a ca      egar les maletes.

d) L’avió a      ibarà a l’aeroport a les quatre i mi      a.

e) L’e      ip de bàs      et del meu co      egi ha       edat gua      ador del torne      .

f)  L’es      irol està menjant ave      anes a      egut dalt de l’arbre.

g) Amb el meu telescopi ve       la       una i les estre      es.

h) Si et trobes pi      or de la panxa, pren una ti      a.

i)  Em fa i      usió comprar-me una ja      eta nova.

j)  El xarop que m’ha receptat la me      e      a fa gust de madu      a.

5  Classifica les paraules següents segons que els grups marcats puguen separar-se o no.

peixos – colla – garatge – empaquetar – carro – cotxes – bossa

esguitar – enquesta – amaguem – ensenyava – col·leccionar 

Poden separar-se No poden separar-se

 

 

 

 

 

 

6  Separa les síl·labes d’aquestes paraules.

tassa  " tas-sa                        coratge  "                             blanques  "                              

derrota "                               acompanyar "                            guitarrista  "                              

al·lucinant  "                                duquessa  "                              dotze "                              

mitja "                               passaport "                              callar "                               

7  Corregeix només els casos en què no és correcta la separació.

engan-yar  "                                corret-ja  "                                bal-lar  "                              

aquarel-la  "                                bat-xillerat  "                                botig-uer  "                              

adeq-uar  "                                realit-zar  "                                ber-ruga  "                              

pas-sar  "                                abel-la  "                                encorat-jar "                              

al-literació  "                                ban-yar  "                                empat-xar "                              
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8  Encercla els dígrafs que trobes dins del text següent.

Una vesprada de diumenge Anna, Marc i la seua colla es van allunyar del poble i, per un 

camí de carro, van arribar a l’antic poblat ibèric, les restes del qual es conserven en un 

turó des d’on es veu el mar.

Tots ja havien visitat el jaciment arqueològic amb les seues famílies i, ara, es limitaven a 

descansar asseguts vora la porta d’entrada.

–A què juguem? 

–A «conillets a amagar»! 

–No, que fa massa calor… 

–A què voleu jugar, doncs? 

–Ja ho sé –diu Marc–, podem jugar a arqueòlegs! 

–I com s’hi juga? 

–Podem escorcollar el terreny d’aquella urbanització on construeixen tantes cases; s’hi 

veu un munt de capes de terra i potser hi trobarem restes com les del poblat ibèric…

–O algun tresor!

9  Corregeix els casos en què no s’han partit bé les paraules dels cartells següents.

NO ES PERMET USAR EL COT-
XE ENLLÀ D’AQUEST PUNT

PER SEGURETAT, NO VOS ALLUN-
YEU DEL GUIA DURANT LA VISITA

UNITAT D’AL-
LERGOLOGIA

 

 

 

 

 

 

ATENCIÓ: GOS PERIL-
LÓS DINS DEL RECINTE

NO OBLIDEU RECOL-
LIR LES TAULES

PROHIBIT PAS-
SAR ALS MENORS

NO TREPIT-
GEU L’HERBA

 

 

 

 

 

 

 

 

10  Subratlla la paraula de cada parell que correspon a la descripció.

• Conté un dígraf i una consonant geminada " (excel·lent / col·loqueu)

• Conté dos dígrafs   " (ballador / passeig)

• No conté cap dígraf   " (caixer / aranya)
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