
Unitat 6 Llengua catalana 4t 

 
 
 

Nom i cognoms:  .............................................................................................................................  
	  

Escriu la paraula que correspon a cada definició. Fixa’t en les 
pistes: 
	  

a) És el nom d’un mes de l’any de ple hivern (S’escriu amb G. Té 5 
lletres.) ________________. 

b) És el nom d’un mes de l’any de ple estiu (S’escriu amb J. Té 6 
lletres.) ________________. 

c) Cau del cel (S’escriu amb J. Té 5 lletres.) ________________.  

d) Cada cara d’un full n’és una (S’escriu amb G. Té 6 lletres.) 
________________. 

	  

  Completa els buits d’aquestes paraules amb j o g:  

En __oan Manel i la __isela són els participants més __oves del 

campionat de __ocs de mà__ia.   

Les __irafes no ho tenen __ens fàcil per a__upir-se. 

Hi ha coses __ustes i coses in__ustes. I __ustament aquesta no sabria 

dir si és __usta o tot __ust una mica in__usta. 

Mulla l’espon__a sota el ra__olí d’aigua calenta. Afe__eix-hi una mica 

de __el de bany i __a et pots ensabonar. 

Potser no ets un __eni, però pots ser una persona __enial! 
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Unitat 6 Llengua catalana 4t 

 
 
Nom i cognoms:  .............................................................................................................................  
	  

Classifica les paraules del text que s’escriguin amb ja, ge, gi, jo, 
ju: 	  

L’àvia Joana diu que les mentides no són lletges, són lletgíssimes. 
Que els mentiders i els envejosos són parents i que no sap dir quin és 
pitjor. Que no hi ha metge que els curi.  

M’ho ha explicat cent vegades i mitja. Per això quan comença amb 
aquesta cantarella, jo faig cara d’avorriment i vaig a fer deures. I el 
meu germà fa veure que llegeix... Ara que, en el fons, hi estem 
d’acord. I no a mitges, sinó del tot.  

ja ge gi jo ju 
     

	  

Completa cada paraula amb tj o tg, j o g:   

Què vol dir via___ar? Doncs anar de via___e! Ah, i si vols un consell, 

vi___ila que no perdis l’equipa___e! 

Si sumes mi___a mentida i mi___a mentida, no tens una veritat, sinó 

dues mi___es mentides. 

___o pu___o, tu pu___es, ella també pu___a... Tots pu___em alhora! 
	  

Escriu una frase amb aquestes paraules Abans les hauràs de 
completar amb les lletres que hi falten: 

___ermana • mi___ana • ___enoll 

________________________________________________________ 
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