
La derivació. Prefixos bàsics 

1. Forma paraules noves combinant els prefixos de dalt amb els mots de 

baix. No han de quadrar encara que n’hi hagi dotze en cada apartat.  

 

ex-, des-, dis-, en-, pre-, anti-, contra-, entre-, re-, a-, con-, super- 

 

aeri, dir, dotat, elecció, honest, presidiari, poblat, mercat, raonar, sentir, 

social, veure 

 

2. A partir dels substantius i adjectius següents, forma verbs amb el prefix 

a-: 

 

fluix:    genoll:   prim: 

prova:    rodó:    consell: 

comiat:    llarg:    línia: 

terra:    adreça:   fart: 

 

3. Amb els prefixos sub-, vice-, semi- i inter-, escriu les paraules que 

utilitzaries per anomenar: 

 

a) Esport que consisteix a baixar al fons del mar: 

b) La persona que governa per sota del president: 

c) El ferrocarril que va per sota terra: 

d) Un tren que travessa continents: 

e) La meitat d’un cercle: 

f) La persona que actua entre dues persones en una negociació: 

g) Fer una ratlla sota una frase: 

h) Allò que va sota del títol d’una notícia: 

i) Una xarxa informàtica que serveix per comunicar-se arreu del món: 

j) La persona que mana per sota del director: 

k) Cada una de les parts en què el diàmetre divideix un cercle: 

 

 

 



4. Indica els prefixos de les paraules següents i tenint en compte el 

significat del prefix, explica el significat de les paraules: 

 

a) prehistòria: 

b) reordenar: 

c) semicercle: 

d) contradir: 

e) repassar: 

f) rellegir: 

g) bilingüe: 

h) avantpassat: 

 

5. Escriu una frase amb cada una de les paraules següents en la qual es 

vegi bé el seu significat: 

 

a) contradir: 

b) contrallum: 

c) contraordre: 

d) contraatac: 

 

6. Escriu els verbs formats amb el prefix en- (o la seva variant em-) que 

corresponguin a les definicions següents: 

 

a) Cobrir-se el cel de núvols: 

b) Posar-se malalt: 

c) Mirar-se en un mirall: 

d) Posar-se a taula per menjar: 

e) Desvetllar la curiositat d’algú: 

f) Posar-se trist: 

g) Posar-se pàl·lid: 

h) Fer-se petit: 

 

 


