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GRAMÀTICA 1. Correccions 

1) Busca al diccionari la definició de cada categoria gramatical i anota-la: 

Definicions extretes del Diccionari Normatiu Valencià 

a) Substantiu o nom: 
Categoria lèxica que designa tota classe d'éssers, concrets i abstractes 

b) Adjectiu:  
Categoria lèxica que, dins d'una oració i en un conjunt nominal, assenyala alguna propietat 
permanent o temporal del nom, amb el qual concorda morfològicament en gènere i 
nombre. 

c) Determinant: 
Que servix per a limitar l'extensió del nom que acompanya, fent-lo més definit i precís. 

d) Pronom: 
Categoria lèxica que substituïx en l'oració un sintagma nominal esmentat anteriorment, el 
que ocasionalment pot anar precedit de preposició. 

e) Verb: 
Categoria lèxica constituïda per paraules susceptibles de flexionar en temps, aspecte, 
mode, nombre o persona, que en una oració formen part d'un predicat i que designen 
accions, processos o estats. 

f) Adverbi: 
Categoria lèxica que té la funció de modificar el verb, l'adjectiu o un altre adverbi. 

g) Preposició: 
Paraula gramaticalment invariable que establix una relació entre un element sintàctic 
qualsevol i el seu complement. 

h) Conjunció: 
Classe de paraules invariables que relacionen paraules o sintagmes d'idèntica funció 
sintàctica o bé oracions coordinades o subordinades. 
 

2) Classifica les paraules següents segons la categoria gramatical que corresponga. Si tens 

algun dubte pots ajudar-te amb el diccionari. 

a) Substantiu o nom: clòtxina – samarretes – cor  

b) Adjectiu: feliç – lletjos – llesta – avorrit  

c) Determinant: alguna – eixes – quatre – vostres – teua – setze 

d) Pronom: nosaltres – li – hi – ens  

e) Verb: escriure – vull – he llegit – seuré  

f) Adverbi: hui – lluny – així – mai  

g) Preposició: sense – per  

h) Conjunció: – però – doncs – perquè  

3) Digues la categoria gramatical dels mots que apareixen subratllats en les frases 

següents.  

a) Les amigues de ma mare li       han fet un regal molt bonic pel seu aniversari. 
Det                        det           pron   verb          nom            adjectiu 

b) No m’agrada la Coca-Cola sense cafeïna.  
Adverbi                                   preposició 

c) Demà faran l’estrena d’aquella pel·lícula que anunciaven tant. 
adv       verb                      determinant                                          adverbi 

d) Sempre porta dos entrepans enormes de formatge per a esmorzar. 
Adverbi            det        nom      adjectiu  prep                 prep 
 



4) Escriu una oració que continga les categories gramaticals ordenades de la manera 

següent: P. ex.: Verb, adverbi (quantitat), substantiu  Tinc molta fam.  

Aquestes solucions són orientatives. 

 

a) Determinant (possessiu), substantiu, verb,                preposició, substantiu. 
El meu                                        cotxe      s’ha estavellat      a                      Villena. 
 

b) Adverbi (de temps), verb,           adverbi,     preposició, substantiu. 
Ahir                             caminava    lentament     cap a        Castalla. 
 

c) Pronom,     adverbi (negació),        verb,               adverbi (quantitat). 
Nosaltres       no                               hem menjat        tant. 
 

d) Pronom, verb, adverbi. 
Jo              estic    ací. 
 

5) Completa les oracions següents amb la paraula que convinga en cada cas i digues a 

quina categoria gramatical correspon. 

a) He tardat tres hores (nom)  a fer els exercicis de llengua. 

b) M’he comprat un jersei preciós (adjectiu) en les rebaixes. 

c) No he pogut estudiar molt (adverbi) per a l’examen de demà. 

d) El meu (possessiu) amic Alfred ha escrit (verb)un article al periòdic de l’institut. 

e) Ahir (adverbi) jo vaig anar a un cine d’estiu. 

f) No recordava si havia quedat amb (preposició) tu. 

g) M’han dit que (conjunció) Joana ha tingut un accident. 


