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Gramàtica 1. Correccions 

1) Analitza morfosintàcticament les oracions següents, segons l’exemple: 

Sempre compra   el    pa       en       la      botiga  del            costat.             (Ella) 

adv           V            det   n       prep   det      n         prep+det     n                    SN/S 

_________                 __________                                                ______________ 

SAdv/CCT             SN/CD                                          prep+ SN/CN____ 

                                                      prep + SN_____________________________ 

                                                                   SP/CClloc 

__________________________________________________________________________ 

SV/PV                                                                      

 

a) Sempre compra el pa en la botiga del costat. 
 

b) Va veure     el    teu  amic          al          parc.        (Ella) 
      V            det  det    n       prep+det      n              SN/S 
                    ________________             ___________ 
                        SN/CD                  prep+SN_____ 
__________________________________SPrep/CCll_ 
                                  SV/PV 
 

c) Heu de llevar moltes herbes       del           jardí.              (Vosaltres) 
   V                          det    n            prep+det      n                      SN/S 
                          __________________             ___________ 
                                   SN/CD          ______prep+SN_____ 
________________________________________SPrep/CCll 
                                 SV/PV 
 

d) Dus unes camises     a         la tintoreria.     (tu) 
  V     det        n           prep   det      n              SN/S 
         ________________               _______________ 
                  SN/CD        _________prep+SN_____ 
__________________________________SPrep/CCll_ 
                                  SV/PV 
 

e) He comprat   açò      a         la   botiga   de      ta     mare.           (Jo) 
           V              n      prep   det      n      prep    det     n               SN/S 
                        ______                                            _______________ 
                      SN/CD                                  ______prep+SN_____ 
                                                  ____________________SPrep/CN 
                                     prep + SN_____________________________ 
_____________________________________SPrep/CCll_____________ 
                          SV/PV 
 

f) Compreu aquesta raqueta     per_al      vostre nebot.       (Vosaltres) 
         V            det        n           prep+det   det      n              SN/S 
                    __________________                 _____________________ 
                             SN/CD        ___________________prep+SN_____ 
_____________________________________________________SPrep/CI_ 
                                  SV/PV 
 
 
 



g) Han visitat l’     exposició aquest matí.       (Elles) 
       V            det        n           det      n              SN/S 
                       _____________    ______________ 
                             SN/CD          SN/CCT___ 
                                  SV/PV 
 

h) He de comprar entrades    per      a   la inauguració.          (Jo) 
         V                  n                       prep   det      n                        SN/S 
                    __________________                  ___________________ 
                             SN/CD        ____________prep+SN_________ 
___________________________________________SPrep/CCll_____ 
                                  SV/PV 
 

i) Necessite això.              (Jo)    
         V          n                  SN/S 
                   _______ 
_____________SN/CD 
            SV/PV 

j) Cantarà     la     cançó   que             més       m’                 agrada.            (Ella) 
       V          det     n         pron.rel.      adv      pronfeble       V____               SN/S 
                    ______________________O. Sub. adjectiva/CN___________ 
_______________________________________SN/CD_____________________ 
                                         SV/PV 
 

 

2) Transforma en oracions passives les oracions següents: 

a) Sempre compra el pa en la botiga del costat. 

El pa sempre és comprat en la botiga del costat. 

b) Va veure el teu amic al parc. 

El teu amic va ser vist al parc. 

c) Han visitat l’exposició aquest matí. 

L’exposició ha sigut visitada aquest matí. 

d) Cantarà la cançó que més m’agrada. 

La cançó que més m’agrada serà cantada. 

3) Torna a escriure les oracions de l’exercici 1 substituint el CD pel pronom feble adequat. 

a) Sempre compra el pa en la botiga del costat.  Sempre el compra en la botiga del costat. 
b) Va veure el teu amic al parc.     El va veure al parc. 

                                                                Va veure’l al parc. 
c) Heu de llevar moltes herbes del jardí.   N’heu de llevar moltes del jardí. 

                                                                               Heu de llevar-ne moltes del jardí.  
d) Dus unes camises a la tintoreria.   Dus-ne a la tintoreria. 

 
e) He comprat açò a la botiga de ta mare.  Ho he comprat a la botiga de ta mare. 
f) Compreu aquesta raqueta per al vostre nebot.  Compreu-la per al vostre nebot. 
g) Han visitat l’exposició aquest matí.  L’han visitat aquest matí.  
h) He de comprar entrades per a la inauguració.  N’he de comprar per a la inauguració. 

                                                                                             He de comprar-ne per a la inauguració 
i) Necessite això.  Ho necessite. 
j) Cantarà la cançó que més m’agrada.  La cantarà. 
 


